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O VENERABILĂ ANIVERSARE ÎN ARHEOLOGIA ROMÂNEASCĂ:
PROFESORUL MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA LA 95 DE ANI
Arheologia românească şi învăţământul superior de
arheologie şi istorie din ţara noastră marchează o
importantă aniversare: cel care a fost vreme de aproape
cinci decenii îndrumătorul atâtor generaţii de arheologi şi
istorici şi care de peste şapte decenii este o prezenţă activă
în istoriografia românească, profesorul Mircea PetrescuDîmboviţa împlineşte 95 de ani 1 . Venerabila vârstă la care
a ajuns îl face pe distinsul sărbătorit nu doar decanul de
vârstă al arheologilor din domeniul preistoriei din ţara
noastră, ci un adevărat model de viaţă intelectuală
închinată arheologiei şi istoriei străvechi, catedrei universitare şi muncii pe
şantierele arheologice, activităţii de elaborare a unor lucrări ştiinţifice şi nu în
ultimul rând preocupării de a forma noi generaţii de specialişti care să ducă mai
departe faima arheologiei româneşti pe drumul deschis de Vasile Pârvan, Ioan
Andrieşescu, Ion Nestor şi alţii.
Mircea Petrescu-Dîmboviţa a văzut lumina zilei la Galaţi, la 21 mai 1915,
1

Pentru cunoaşterea mai amplă a vieţii şi activităţii didactice şi ştiinţifice a profesorului Mircea
Petrescu-Dîmboviţa pot fi consultate mai multe texte, dintre care menţionăm: E(ugen) C(omşa),
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, în Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 261262; Gh. Platon, Universitatea din Iaşi în epoca contemporană (1918-1985): Consideraţii
preliminare, în Istoria Universităţii din Iaşi, redactori responsabili, Gh. Platon, V. Cristian,
Iaşi, 1985, p. 146-160, 169-194, 220; Dan Gh. Teodor, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa
la 70 de ani, în ArhMold, XI, 1987, p. 301-303; Attila László, Profesorul Mircea PetrescuDîmboviţa la 75 de ani, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, seria Istorie, Iaşi,
1990, 36, p. 209-212; Dan Gh. Teodor, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani!, în
ArhMold, XVIII, 1995, p. 7-14; Al. Zub, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani,
în Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, XXXII, 1995, p. 651-652; V. Chirica, O viaţă
închinată arheologiei: profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani, în Europa XXI,
1994-1995, III-IV, p. V-VII; Attila László, Le Professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa à son 85e
anniversaire, în Studia Antiqua et Archaeologica, VII, 2000, p. 1-20; Dorina N. Rusu, Membrii
Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar, ediţia a 3-a, Bucureşti, 2003, p. 645-646; Victor
Spinei, Homage on a venerable anniversary/Omagiere la o venerabilă aniversare, în Scripta
praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa
oblata, Ediderunt Victor Spinei, Cornelia-Magda Lazarovici et Dan Monah, Iaşi, Trinitas, 2005,
p. 15-25 şi 27-37; Dan Monah, Raluca Kogălniceanu, List of publications, în Scripta
praehistorica. Miscellanea…, Iaşi, 2005, p. 39-59; Ioan Mitrea, Academicianul Mircea
Petrescu-Dîmboviţa la 90 de ani, în Zargidava, IV, 2005, p. 13-20. Date interesante despre viaţa
şi activitatea distinsului profesor şi arheolog se găsesc şi în volumul memorialistic: Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, Amintirile unui arheolog, Piatra Neamţ, Editura „Constantin Matasă”,
2006, 152 p. text + 114 p. iconografie.
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într-o familie de intelectuali. Tatăl, jurist, ajuns într-o vreme prefect de Vrancea
şi deputat liberal de Covurlui în Parlamentul României, şi mama cu studii şi
creaţii în domeniul muzicii, descendentă a unei familii greco-italiene, având
relaţii strânse de prietenie cu fosta secretară a mareşalului J. Pilsudski, şef al
statului polon în anii 1918-1922, i-au asigurat de mic o educaţie aleasă.
Încă din clasele liceale făcute la Galaţi i s-a înrădăcinat interesul pentru
istorie şi în special pentru arheologie. Un rol important în acest sens l-a avut
profesorul său de limba română de la Liceul „V. Alecsandri”, Aeţiu Hogaş, fiul
scriitorului Calistrat Hogaş, fost coleg la universitate cu V. Pârvan, care la clasă
prezenta elevilor Istoria Arheologiei a lui Al. Odobescu şi Getica lui V.
Pârvan.
Ca student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, între anii
1933-1937, cu specializare în domeniul arheologiei şi istoriei vechi, i-a avut ca
profesori pe Ioan Andrieşescu, ctitorul arheologiei preistorice în România, Ion
Nestor, creatorul şcolii de arheologie medievală în ţara noastră, Vladimir
Dumitrescu, preistorician de mare reputaţie pe plan naţional şi internaţional, G.
Murnu, specialist în arheologia clasică, Scarlat Lambrino, specialist în epigrafie
şi antichitatea greco-romană. În acelaşi timp a beneficiat de largul orizont al
lecţiilor unor savanţi precum N. Iorga şi C.C. Giurescu în domeniul istoriei, G.
Oprescu la istoria artelor, Simion Mehedinţi şi Vintilă Mihăilescu la geografie.
În paralel, la dorinţa tatălui, a urmat şi Facultatea de Drept.
Foarte conştiincios, de o rigoare a muncii intelectuale exemplară, şi de o
tenacitate remarcabilă, s-a impus în faţa profesorilor şi în rândul colegilor. Încă
din ultimul an de facultate a primit sarcini didactice, astfel că începând din 1937
a devenit asistent onorific la Catedra de Preistorie a Facultăţii de Litere şi
Filosofie a Universităţii Bucureşti. Altfel spus, începând din 1937, când devine
asistent onorific şi participă pentru prima dată la o manifestare ştiinţifică
internaţională, Mircea Petrescu-Dîmboviţa a parcurs, în aproape jumătate de
secol, un impresionant cursus honorum. An de an, etapă cu etapă, s-a dovedit o
prezenţă activă, atât la catedra universitară cât şi în fruntea unor instituţii de
specialitate sau pe şantierele arheologice privind epoca preistorică şi nu numai,
valorificarea ştiinţifică şi muzeistică a rezultatelor acestor cercetări, şi nu în
ultimul rând formarea unor specialişti de valoare. O simplă enumerare a
bornelor ce au marcat acest cursus honorum este edificatoare. Între 1937-1948 a
fost asistent onorific la Catedra de Preistorie a Universităţii din Bucureşti, cu
unele întreruperi determinate de urmarea cursurilor Şcolii militare pentru ofiţeri
de rezervă în artilerie (1939-1940) şi participarea la al doilea război mondial
(mai 1941-noiembrie 1944) ca ofiţer cu transmisiunile la Regimentul 3 Artilerie
grea. În 1947 şi-a susţinut teza de doctorat, la Universitatea din Bucureşti, sub
îndrumarea profesorului Ion Nestor. Din 1949 a devenit, prin concurs,
conferenţiar universitar la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al.I.
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Cuza” din Iaşi. Devenit profesor universitar titular în 1956, dr.docent în 1957,
conducător de doctorat în 1966, până la pensionare în 1983 a predat cursurile de
Istorie veche a României, Arheologie preistorică şi o serie de cursuri speciale şi
a condus multe teze de doctorat.
A ştiut cum să atragă spre arheologie şi istorie veche mulţi studenţi, pe
care îi recruta încă din anul I de facultate, un rol important avându-l Cercul
ştiinţific studenţesc de Istorie veche şi arheologie. Pentru studenţi a realizat
două manuale: Scurtă istorie a Daciei preromane (1978) şi, în colaborare,
Istoria României de la începuturi până în sec. al VIII-lea (1995).
În paralel cu munca la catedra universitară menţionăm că a ocupat şi alte
funcţii, nu din alte motive, ci doar din dorinţa de a impulsiona cercetarea
ştiinţifică în domeniul arheologiei. A fost director al Muzeului de Istorie a
Moldovei (1956-1968), director al Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D.
Xenopol” din Iaşi al Academiei Române (1967-1989), decan al Facultăţii de
Istorie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” (1976-1977); a fondat în 1960 şi a
condus mulţi ani prestigioasa publicaţie de specialitate Arheologia Moldovei, a
fost redactor principal, mai mulţi ani, al Anuarului Institutului de Istorie şi
Arheologie „A.D. Xenopol”, precum şi membru în comitetele de redacţie ale
altor publicaţii de specialitate din ţară.
A reţinut şi reţine atenţia, îndeosebi în lumea specialiştilor, activitatea
profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa în domeniul arheologiei preistorice şi a
evului mediu timpuriu. A efectuat cercetări în peste 15 situri arheologice, un loc
aparte ocupându-l aşezările de la Cucuteni-Băiceni, Hăbăşeşti şi Truşeşti care lau consacrat ca un mare specialist al eneoliticului, îndeosebi al culturii
Cucuteni, precum şi cercetările arheologice pe care le-a condus la Hlincea-Iaşi
şi Fundu Herţii privind evul mediu timpuriu, respectiv încheierea procesului de
formare a poporului român şi începuturile vechii civilizaţii româneşti.
Din capitala culturală şi ştiinţifică a Moldovei, profesorul Mircea
Petrescu-Dîmboviţa a declanşat şi coordonat, în toată Moldova, o vastă
operaţiune de identificare a siturilor arheologice, în multe efectuându-se
cercetări metodice prin colaboratorii şi elevii săi, aşa încât astăzi harta
arheologică a spaţiului est-carpatic nu mai prezintă pete albe.
Intensa şi vasta sa activitate de cercetare arheologică, mergând în spaţiu
de la Fundu Herţii-Botoşani până la Stoicani-Galaţi şi în timp acoperind cinci
milenii de istorie est-carpatică s-a concretizat în peste 15 volume (de autor, sau
coordonator şi editor), peste 250 de studii, articole, note şi recenzii, publicate în
ţară şi străinătate. Dintre lucrările care îl recomandă menţionăm doar câteva:
Aşezări din Moldova de la paleolitic până în sec. al XVIII-lea (1970,
coautor), Depozitele de bronzuri din România (1977), Die Sicheln in
Rumänien... (München, 1978), Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la
est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu-Herţii, jud. Botoşani (1987, coautor),
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Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien (Stuttgart, 1998), Truşeşti.
Monografie arheologică (1999, coautor), Cucuteni-Cetăţuie. Săpăturile din
anii 1961-1966. Monografie arheologică (2004, coautor).
A avut, îndeosebi în ultimele decenii, o preocupare deosebită pentru
modernizarea metodelor de investigaţii în arheologie, pentru cercetările
pluridisciplinare, şi folosirea în arheologie a unor realizări din alte domenii ale
ştiinţelor. Amintim că în ultimii ani de activitate didactică a ţinut un curs de
Metode moderne de cercetare în arheologie.
Bogata sa activitate în domeniul arheologiei, preocuparea de a forma o
cohortă de specialişti, dorinţa permanentă de înnoire a domeniului de cercetare
l-a determinat pe istoricul Al. Zub să afirme că profesorul Mircea PetrescuDîmboviţa a creat „o şcoală arheologică ieşeană, având ca trăsături distincte,
între altele, acurateţea tehnică, spiritul interdisciplinar, comparatismul”,
iar unul dintre apropiaţii discipoli, arheologul şi istoricul Dan Gh. Teodor, să
conchidă că profesorul nostru „a creat o şcoală de arheologie moldavă”,
puncte de vedere la care subscriem pe deplin.
Îndelungata şi bogata activitate a profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa
a fost recunoscută şi apreciată pe plan naţional şi internaţional, prin numeroase
titluri şi distincţii, alegerea în diverse comisii şi comitete de specialitate. Între
altele, în mod selectiv, amintim că în 1991 a fost ales membru corespondent, iar
în 1996 membru titular al Academiei Române. Pe plan extern a fost membru în
Consiliul Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre şi Protoistorice
(1964-1991), membru al mai multor instituţii academice şi ştiinţifice. A fost
invitat şi a participat cu lucrări la mai multe congrese şi alte manifestări
ştiinţifice internaţionale, precum cele de la Hamburg, Roma, Praga, Belgrad,
Nisa, Ciudad de Mexico, Mainz, Bratislava, Stuttgart, Atena, Sofia, Nitra,
Palma de Mallorca etc. A fost invitat pentru documentare şi schimb de
experienţă în mai multe ţări, între care menţionăm China şi Turcia.
Pentru munca sa ştiinţifică a primit numeroase titluri şi distincţii
naţionale şi internaţionale, între care amintim doar Premiul „V. Pârvan” al
Academiei Române (1978), Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de
Ofiţer (2001) şi titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi (2005).
La acest frumos popas aniversar dorim magistrului nostru multă sănătate,
noi contribuţii ştiinţifice şi tradiţionalul „La mulţi ani”!
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CÂTEVA DATE PRIVITOARE LA ISTORICUL
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE SUBACVATICE
Mircea Petrescu-Dîmboviţa
Cercetările arheologice au avut din a doua jumătate a secolului al XIX-lea o
dezvoltare rapidă în toată lumea, ajungându-se pe baza datelor obţinute la lămurirea
multor aspecte ale istoriei vechi şi medii.
Este de netăgăduit că progresul acestor cercetări, la dimensiuni nebănuite în
trecut, a depins în bună măsură şi de aplicarea tehnicii moderne în arheologie. Astfel,
s-au realizat paşi importanţi înainte. Datorită atât dezvoltării impetuoase tehnicoştiinţifică, cât şi importanţei acordată arheologiei ca ştiinţă istorică, cu rol deosebit în
procesul instructiv-educativ.
În acest context se înscriu şi cercetările arheologice subacvatice, la care m-am
referit cu peste 35 de ani în urmă, respectiv articolele din 19691 şi din 19722 . Tot în
legătură cu această problemă, în anul 2006, prof.dr. Atilla László, de la Facultatea de
Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, în o carte s-a referit cu mai multe date
relativ la vestigiile arheologiei subacvatice şi la metodele de cercetare ale acestora,
precum şi la unele publicaţii din acest domeniu din Anglia, Olanda, Suedia, Germania,
S.U.A., Israel, ş.a.3 .
Din articolele subsemnatului şi cartea prof. A. László rezultă că printre
metodele de cercetare arheologică se înscriu şi acelea ale arheologiei subacvatice, prin
care s-a ajuns la rezultate importante din punct de vedere ştiinţific şi muzeistic.
În cele ce urmează ne vom referi doar la câteva dintre rezultatele mai
importante relativ la istoricul cercetărilor subacvatice.
Astfel, în 1673, cu ajutorul unui clopot pentru scufundat s-au adus la suprafaţă
mai multe ţevi de tun din vasul suedez Wasa, naufragiat în 1628 în rada portului
Stockholm4 . De asemenea în 1982 s-a readus la suprafaţă epava vasului englez Mary
Rose, scufundat în 1545, recuperându-se peste 17000 de obiecte diferite, navă, care
după conservare şi restaurare, a fost introdusă într-un muzeu anume construit,
împreună cu 2500 piese din ea5 .
Între anii 1909 şi 1913, la imboldul arheologului francez Salmon Reinach şi cu
ajutorul marinei de război franceze, s-a explorat un vas roman de pe fundul
Mediteranei, la cinci km de Mahdia, din estul Tunisului, scufundat în jur de 80 î.Hr.,
în timp ce transporta coloane, capiteluri, ceramică de lux şi diferite piese de mare
valoare artistică, provenind din prada de război, adunată de Sulla după jefuirea Atenei
din anul 86 î.Hr.6 .
Cu prilejul acestei acţiuni de cercetare arheologică subacvatică s-au descoperit
numeroase obiecte expuse în cinci săli ale Muzeului din Tunis7 . Cercetările respective
1

M. Petrescu-Dîmboviţa, Arheologia subacvatică, ziarul Flacăra Iaşului, XXX, 1969, 9 august, p. 2.
Idem, Enigme subacvatice, în revista Magazin istoric, VI, 1974, 4.
3
A. László, Introducere în arheologie, Iaşi, Editura Demiurg, 2006.
4
M. Petrescu-Dîmboviţa, op.cit., 1969, p. 2, A. László, op.cit., 2006, p. 131.
5
A. László, op.cit., 2006, p. 131.
6
M. Petrescu-Dîmboviţa, op.cit., 1969, p. 2.
7
Ibidem.
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au continuat cu metode perfecţionate, în anul 1948, participând la ele şi cunoscutul
specialist francez în scufundări marine Jacques Ives Cousteau, care, împreună cu alţi
scufundători, a recuperat încă 58 de coloane, folosindu-se în acest scop vasul Calypso
al marinei militare franceze8 .
Specialiştii francezi, sub conducerea arheologilor F. Renoit, F. Lallemand şi H.
Medan, au cercetat şi corabia greacă a negustorului Marcus Sestius, scufundată lângă
o insulă la sud de Marsilia, obţinându-se date importante relativ la construcţia şi
încărcătura ei, constând în principal din amfore italice şi greceşti9 .
Un alt centru important pentru asemenea cercetări a fost Italia, unde cunoscutul
arheolog subacvatic Nino Lamboglio a condus centrul experimental de arheologie
submarină de la Albegna 10 . Aici, anual, cu vasul de cercetări Daimio al flotei de
război italiene, pe care l-am văzut în 1962 11 , se exercitau cercetările arheologice
submarine, dintre care menţionăm pe cele efectuate în cuprinsul oraşului roman Baiae
de la Pozzuoli, la sud-vest de Napoli, precum şi pe acea din portul antic Edissa,
ulterior Porto Ulisse din câmpia mlăştinoasă Pantano-Longarini, de-a lungul
litoralului de sud-est al Siciliei 12 . Cu prilejul cercetărilor din această mlaştină s-a
descoperit mult lemn din epava unei corăbii, care transporta diferite produse din
Mediterana către Roma imperială13 . Cercetări arheologice subacvatice, cu rezultate
deosebi de importante, s-au efectuat şi în Grecia, instituindu-se expediţii de către
Institutul Arheologic German din Atena, Universitatea din Miami, S.U.A., Consilul
de Arheologie Subamrină din S.U.A., Institutul Naţional de Oceanografie din Anglia
şi alte instituţii de cercetare ştiinţifică din străinătate14 . Astfel, s-au explorat de către
profesorii americani John Hall şi Frank J. Foret, în colaborare cu dr. Nicolas
Flemming din Anglia, coastele Peloponesului, îndeosebi epave de corăbii15 . Ulterior,
din informaţiile pe care le deţinem, rezultă că s-a tins să se lase pe loc resturile de
construcţii, organizându-se adevărate muzee submarine, pentru plonjeuri în trecere
prin locurile respective16 .
Asemenea cercetări s-au efectuat şi în Nordul Europei. Astfel, arheologul K.
Kersten a descoperit cu ajutorul scufundărilor cunoscutul port al vikingilor Haithabu,
astăzi Oldenburg din Schleswig17 . De asemenea, o acţiune importantă, la care ne-am
referit şi mai înainte a fost readucerea la suprafaţă, în 1961, în docul de la Stockholm,
după străduinţele de mai mulţi ani, a vasului amiral Wasa, în greutate de 700 tone şi
cu 64 tunuri la bord, naufragiat în 162818 . În vara anului 1960, cu prilejul participării
la al X-lea Congres Internaţional al Istoricilor, am avut prilejul, împreună cu ceilalţi
congresişti, să asist la una din fazele de salvare a acestui vas19 . Scafandrul, după ce a
8

Ibidem.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
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Ibidem.
18
A. László, op.cit., 2006, p. 131.
19
M. Petrescu-Dîmboviţa, op.cit., 1969, p. 2, Idem, op.cit., 1972, p. 88.
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coborât de pe un vas special utilat pentru asemenea operaţii, a cerut prin telefon să fie
plasat în direcţia dorită, scoţând apoi la suprafaţă o ţeavă de tun din această navă, care
la acea dată fusese mult ridicată faţă de poziţia ei iniţială de zacere de pe fundul
mării20 . Operaţiile de recuperare a acestui vas naufragiat, pentru care s-au investit mai
multe milioane de coroane suedeze, au fost posibile datorită atât studiilor migăloase
de arhivă pentru identificarea locului scufundării ei, cât şi mai ales faptului că în
Marea Baltică nu sunt moluşte de stânci, care ar fi distrus epava21 .
Tot în legătură cu activitatea din domeniul arheologiei submarine desfăşurate
în Suedia, ţin să menţionez, pe baza celor constatate personal, că piesele de lemn,
recuperate din corăbiile naufragiate, trec prin diferite stadii de conservare, de la starea
de umiditate la cea uscată, până la expunerea în marele muzeu al marinei din
Stockholm22 .
Rezultatele interesante în domeniul arheologiei submarine s-au obţinut şi de
specialiştii ruşi, care sub conducerea profesorului V.D. Blavaţki de la Universitatea
din Moscova au explorat ţărmurile Mării Negre şi ale Mării de Azov, efectuând
cercetări atât în perimetrul oraşelor antice de la Phanagoreia, Olbia, Chersonez,
Hearminax şi Tyras cât şi în cuprinsul unei corăbii naufragiate de la Chersonez şi
strâmtoarea Kerci23 . Avându-se în vedere rezultatele obţinute s-a preconizat aplicarea
unor tehnici moderne, respectiv folosirea batiscafului, televizorului şi a unei aparaturi
speciale, constând din ghiare mecanice pentru scoaterea la suprafaţă a pieselor mari şi
grele24 .
De asemenea, prezintă interes şi cercetările subacvatice din turbăria de la
Nydam din sud-vestul Iutlandei, astăzi în Germania, conduse de Conrad Engelhardt,
unde în 1863 s-au investigat două ambarcaţiuni din lemn din secolul al IV-lea cu
numeroase arme de fier, piese de harnaşament, podoabe, monede romane şi ceramică
puse în legătură cu ofranda datorată probabil unei victorii25 , precum şi acelea ale
Centrului de Cercetări submarine de la Sozopol din Bulgaria, care organizează anual
simpozioane internaţionale şi editează publicaţia Thracia Pontica26 .
La acestea se mai pot adăuga şi altele asemenea explorări din afara Europei, ca
de exemplu cercetările epavei vasului de la capul Uluburum din sud-vestul Asiei Mici
din Bronzul târziu (cca 13000 î.Hr.), investigată de profesorii George Bass şi Cemal
Pulak de la Institutul de Arheologie Nautică a Universităţii din Texas din S.U.A.27 .
De asemenea, prezintă interes şi investigaţiile subacvatice ale Universităţii din
Philadelphia din S.U.A. din zona Mării Egee28 .
Nu putem încheia seria explorărilor de arheologie subacvatică, fără ca să nu
amintim că s-au iniţiat şi în România asemenea cercetări, explorându-se vechile
porturi ale oraşelor antice de la Callatis şi Tomis 29 . Cu toate dificultăţile inerente
20

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
23
Idem, op.cit., 1973, p. 90.
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Idem, op.cit., 1969, p. 2, A. László, op.cit., 2006, p. 122 şi următoarele.
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A. László, op.cit., 2006, p. 120.
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Ibidem, p. 124 şi următoarele.
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Ibidem, p. 125.
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Ibidem, p. 124.
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începuturilor unor asemenea cercetări, rezultatele obţinute justifică necesitatea
intensificării şi dezvoltării în ţara noastră a cestei ramuri a arheologiei.
Paralel cu cercetările de arheologie submarină s-au efectuat şi altele în
domeniul arheologiei subacvatce, explorându-se cu ajutorul scufundărilor îndeosebi
unele aşezări lacustre din Elveţia, Austria, Germania, Olanda şi Italia.
Astfel, în Elveţia folosindu-se metode noi din domeniul arheologiei
subacvatice s-au obţinut unele preciziuni de ordin topografic şi cronologic. Datorită
însă algelor şi altor microorganisme s-a îngreunat mult efectuarea de desene şi
fotografii subacvatice. Cu toate aceste dificultăţi, la care se adaugă şi altele în legătură
cu degajarea resturilor descoperite, datorită depunerilor de mâl şi de altfel, care le
acoperă, s-au efectuat cercetări metodice în aşezarea bine cunoscută de la ZürichAlpenqual30 , în palafitele de la Morges31 , precum şi în altele, cu rezultate deosebit de
preţioase. În felul acesta, în Elveţia au luat fiinţă şi s-au dezvoltat explorările din
domeniul arheologiei subacvatice, stabilindu-se la Zürich centrul acestor explorări32 .
De altfel, asemenea cercetări s-au impus în Elveţia, unde resturile aşezărilor lacustre
sunt deseori ameninţate cu distrugerea, datorită atât diminuării volumului apelor, în
urma corecţiunilor hidrografice din Jura, cât şi remanierilor ţărmurilor lacurilor, prin
diferite lucrări33 .
Cercetări de acest fel s-au efectuat, sub conducerea lui W. Kunze şi în Austria
Superioară, în staţiunea lacustră de la Mondsee, aflată la 2,50 m sub apă, cu care prilej
s-au măsurat peste 5000 de stâlpi34 .
Alte asemenea lucrări s-au efectuat şi în Germania, la Kamlade în zona
Schwerin, precum şi în alte locuri, descoperindu-se mai multe aşezări lacustre în lacul
Konstanz35 .
Cercetări de acest fel s-au mai făcut şi în Olanda, sub conducerea profesorului
Pietr J.K. Modderman, descoperindu-se sute de ambarcaţiuni din epoci diferite, ceea
ce a contribuit la înfiinţarea Muzeului de Arheologie navală transformat apoi în
Institutul olandez de arheologie navală36 .
De asemenea au avut loc explorări de acest fel şi în Italia, în lacul Nemi de
lângă Roma, investigându-se două vase din timpul lui Caligula, incendiate în cel de-al
doilea război mondial, salvându-se multe piese de artă de bronz37 .
Unele încercări s-au efectuat şi în România, prin scufundări în Dunăre,
recuperându-se ceva materiale, dintre care unele din vremea Războiului pentru
Independenţă au ajuns în Muzeul din Brăila38 .
Din aceste câteva exemplare se poate deduce contribuţia cercetărilor în
domeniul arheologiei subacvatice la lămurirea unor probleme relativ atât la aşezările
sub apă, cât şi la unele vase naufragiate.
Desigur că pe măsură ce tehnica şi metodologia acestor cercetări de arheologie
30
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subacvatică vor progresa, rezultatele vor fi mai multe şi mai abundente. În acest scop
este necesară o colaborare mai strânsă între arheologi şi plongeuri, folosindu-se
tehnici mai perfecţionate de scufundare, săpare şi de recuperare a obiectelor, cum ar fi
de exemplu clopotul cu telefon care permite scufundătorilor să comunice cu baza şi să
se alimenteze cu aer, precum şi efectuarea de fotografii stereoscopice de pe submarine
de buzunar construite special pentru ridicarea planurilor, mijloace adiacente de
săpături (furtunuri cu puternică aspiraţie) în noroi, nisip şi depuneri de materii
organice, sub care zac bine conservate vasele naufragiate, baloane şi ghiare metalice
pentru scoaterea la suprafaţă a obiectelor găsite şi sonde electronice pentru explorarea
fundurilor mărilor şi lacurilor39 .
Folosirea pe scară din ce în ce mai largă în domeniul arheologiei subacvatice a
acestor tehnici moderne, la baza cărora stă descoperirea de către Jacques Yves
Cousteau în 1943 a rezervorului cu aer comprimat, va contribui la o mai mare
dezvoltare a acestei importante ramuri a arheologiei40 .
În această privinţă menţionăm că la Facultatea de Istorie a Universităţii Al.I.
Cuza din Iaşi, în cadrul platformei Arheoinvest s-a organizat un laborator de
arheologie subacvatică cu specialişti în arheologie şi hidrologie, în colaborare cu
Institutul de cercetări eco-muzeale de la Tulcea, sub conducerea prof. Octavian
Bounegru de la Facultatea de Istorie a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi şi dr. Florin
Topoleanu de la Institutul de cercetări Eco-muzeale de la Tulcea, pentru scufundări la
Argamum, Histria şi Constanţa 41 . În acest scop s-au achiziţionat un miniaht, o
ecosondă, costum de scafandru şi aparatura foto-acvatică42 .
Quelques données concernant l’histoire
des recherches archéologiques sous-aquatiques
Résumé

Dans ce domaine grâce aux méthodes de recherche utilisées ont été obtenus des
résultats importantes, mentionnés par le soussigné plus de 35 années avant et récent par le
professeur Atilla László dans son livre Introducere în arheologie, paru a Iaşi, en 2006.
Dans cet article il s’agit seulement de quelques données concernant les résultats plus
importants relatif a l’histoire des recherches sous-aquatiques.
Parmi ces résultats un lieu important l’occupe la recherche du vaisseau suédois „Wasa”,
naufragé en 1628 dans la rade du port de Stockholm, ayant moi- même le privilège d’assister
en 1960 à une phase de sauvetage de ce vaisseau. A ceux-ci s’ajoutent les recherches du
vaisseau anglais „Mary Rose”, coulé en 1545 et exploré avec l’appui du vaisseau „Calypso”,
ainsi que d’un bateau, coulé autour de l’année 80 av.Hr. a 5 km de Mahdia dans l’est de la
Tunisie ainsi que d’un bateau grecque d’une île au Sud de Marseille.
D’autres recherches des bateaux coulés ont été effectuées par les italiens avec le
vaisseau „Daimio” dans l’étendue de la ville romaine Baiae de Pozzuoli, à Sud-Ouest de NordOuest de Napoli et dans le port d’Edissa, ainsi que par les américains et les anglais sur le côtes
du Péloponnèse.
39
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De même ces recherches ont été effectuées aussi dans la Nord de l’Europe, dans la zone
du port bien connu de Vikings Haithabu, aujourd’hui Oldenberg, de Scheswig.
Sont mentionnées aussi les explorations russes des bords de la Mer Noire et de la Mer
d’Azov dans le périmètre des villes Phanagoreia, Olbia, Chersonèse, Herminax et Tyras, en se
préconisant l’application des techniques modernes dans ce domaine.
De même présent intérêt aussi les recherches des bateaux en bois de la tourbière de
Nydam dans le Sud- Est de Jütland, aujourd’hui dans l’Allegmane, les recherches de Sozopol
en Bulgarie, ainsi que celle du bronze tardif (d’environ 1300 av. Hr.) de l’épave du bateau du
bout de Uluburun dans le Sud-Ouest de l’Asie Mineure, ainsi que celles de l’Université de
Haifa d’Israel et du Musée de Philadelphie de S.U.A. dans la zone de la Mer d’Egée.
Dans la Roumanie ont été explores les vieux ports des cites antiques de Callatis et de
Tomis.
A ceux-ci s’ajoute aussi les recherches des habitats lacustres de Suisse á ZürichAlpenqual et les palafittes de Morges. A ceux-ci sont importantes les stations lacustres de
Mondsee dans l’Autriche Supérieure, de Kamlade de la zone Schwerin en Allemagne, aussi
que des autres des Pays-Bas et de l’Italie dans la zone du lac Nemi auprès de Rome aussi
quelques recherche dans la Danube en Roumanie.
En conclusion on considère qu’à l’avenir à cause du progrès de la technique et de la
méthodologie de recherches dans le domaine de l’archéologie sous aquatique, seront obtenus
encore des importants résultats dans ce domaine.
A ce regard il y a des espérances que seront obtenus aussi en Roumanie quelques
résultats par la création à la Faculté d’Histoire de „l’Université Al.I. Cuza” de Iaşi un
laboratoire des recherches archéologique sous-aquatique avec des spécialistes dans
l’archéologie et hydrologie, en collaboration avec l’Institut des recherches Éco-museale de
Tulcea, ce laboratoire étant doté avec l’inventaire nécessaire pour ces recherches.

DESPRE POSIBILITATEA EXISTENŢEI PROTOTIPURILOR ŞI A
IMITAŢIILOR ÎN INDUSTRIA LITICĂ. DISCUŢII PE BAZA UNOR
TOPOARE DE PIATRĂ DIN EPOCA BRONZULUI

Vasile Diaconu ∗
Consideraţii metodologice.
Comparativ cu eneoliticul, industria litică a epocii bronzului a cunoscut
modificări substanţiale, determinate de prefacerile tehnologice şi socio-economice,
specifice noii etape cronologice. Chiar dacă odată cu răspândirea metalurgiei
bronzului, anumite unelte şi arme sunt lucrate din acest metal, artefactele litice
continuă să deţină o pondere crescută în ansamblul economic al comunităţilor epocii
bronzului. La originea acestui fapt stau o serie de aspecte legate de tradiţia
îndelungată a obţinerii uneltelor şi armelor din piatră, uşurinţa cu care se procurau
materiile prime litice, comparativ cu minereurile, la care se adaugă dificultăţile
inerente şi cunoştinţele tehnice superioare necesare obţinerii pieselor metalice.
Fără a încerca o examinare complexă, ,,în oglindă”, a celor două mari
categorii de artefacte, litice şi metalice, ne vom concentra atenţia doar asupra
unor detalii de ordin tehnologic şi tipologic, care pot fi identificate în ambele
cazuri şi care sunt caracteristice doar unei singure categorii de artefacte –
topoarele. Deşi reprezintă doar un anumit stadiu al cunoaşterii, demersul nostru
poate fi privit din perspectiva unei discuţii referitoare la un segment al industriei
litice, şi îşi găseşte justificare, dacă ţinem cont de faptul că între artefactele de
piatră şi cele metalice există numeroase conexiuni, de ordin genetic, funcţional,
economic, cronologic.
Obiectivul nostru este acela de a identifica posibile puncte comune între
topoarele de piatră şi cele metalice, pornind de la unele detalii morfologice şi
elemente decorative, care pot fi puse pe seama unei origini comune la nivel
cronologic şi cultural. Ne gândim în primul rând la existenţa unor ,,tipare”
tehnologice, specifice anumitor medii culturale, şi care ar fi putut imprima o
anumită notă comună topoarelor de piatră sau bronz.
Deşi poate părea tentantă doar simpla comparaţie între forma topoarelor
de piatră şi a celor similare confecţionate din alte materiale, în sensul stabilirii
eventualelor analogii, trebuie să ţinem cont de anumite criterii: încadrare
∗
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cronologică şi culturală, provenienţă geografică, context arheologic, asocieri, etc.
Pentru a putea schiţa unele concluzii cât mai apropiate de realităţile
istorice, menţionăm faptul că nu intenţionăm identificarea unor modele sau
imitaţii punctuale, în sensul că nu încercăm să punem faţă în faţă două obiecte
asemănătoare, ci tipuri/serii de obiecte care ar putea avea mai multe puncte
comune, de ordin tipologic, funcţional, cronologic 1 .
Tot pe aceeaşi linie se impune şi clarificarea raportului prototip 2 -imitaţie,
în sensul în care acesta poate contribui la identificarea unor posibile contacte
între comunităţi contemporane. Indirect, acest raport, poate reprezenta în unele
cazuri şi un element de datare relativă. Ne referim aici la posibilitatea unei
încadrări crono-culturale cât mai exacte a unor piese litice descoperite izolat,
prin stabilirea unor analogii cu piese metalice asemănătoare sau tot cu piese
litice care beneficiază de un context arheologic clar.
În încercarea de a surprinde cât mai exact viabilitatea raportului prototipimitaţie, propunem câteva modele de analiză, care la nivel ipotetic ar putea indica
direcţiile în care şi-a găsit aplicabilitate acest raport.
Câteva discuţii privitoare la aceste modele se impun. Un prim model, care
îşi găseşte aplicabilitate pentru piesele litice, topoare în special, porneşte de la
ideea existenţei unui prototip, care serveşte drept model pentru alte piese,
acestea devenind imitaţii. Dar aceste imitaţii, la rândul lor, în anumite contexte
economice şi sociale, puteau să devină prototipuri pentru alte piese care aveau,
în cele din urmă, tot valoarea unor imitaţii. Acest model ar putea veni în
sprijinul continuităţii, de-a lungul întregii epoci a bronzului, a anumitor tipuri
de topoare de piatră, întâlnite în inventarul unor culturi cu origini diferite.
Al doilea model presupune existenţa unui prototip litic sau metalic, care
putea fi imitat de artefacte asemănătoare, lucrate din acelaşi material sau din
materiale diferite. Pornind de la realităţile arheologice, considerăm că gradul de
probabilitate ca un obiect să imite un alt obiect este în strânsă legătură cu
materia primă din care acesta a fost confecţionat. Suntem de părere că există
mai multe posibilităţi ca un prototip de piatră să servească drept model pentru o
piesă lucrată din acelaşi material; probabilitatea scade în cazul imitării în metal
a unui prototip de piatră şi este şi mai scăzută posibilitatea imitării în lut ars a
unui artefact litic. Acest grad de probabilitate, este determinat de anumiţi
parametri de ordin tehnologic, economic, social.
1

Ilustraţia prezentată în cadrul acestui articol este una selectivă, menită să argumenteze unele
dintre afirmaţiile noastre, dar în literatura de specialitate pot fi identificate numeroase astfel de
exemple.
2
În sens arheologic, acest termen poate avea două semnificaţii; prototipul reprezintă primul obiect
dintr-o serie de artefacte sau prima formă a unui obiect care ulterior va fi dezvoltată. În alt sens,
prototipul este un model după care sunt copiate/imitate alte obiecte; Champion 1980, 101.
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Au existat prototipuri şi imitaţii în industria litică a epocii bronzului?
O categorie de artefacte larg răspândită în epoca bronzului a fost cea a
topoarelor, confecţionate din piatră şi din metal, identificate în toate mediile
culturale şi în varii complexe arheologice (depozite, locuinţe, morminte, gropi,
locuri de cult, etc.)
Multe dintre aceste topoare prezintă caracteristici morfologice
asemănătoare (muchie, tăiş, profil), fapt care poate avea la bază elemente
tehnologice specifice etapei cronologice amintite sau unui anumit areal cultural,
dar luăm în considerare şi posibile tendinţe de imitare, determinate de factori
economici şi sociali. Unele dintre aceste detalii morfologice sunt specifice doar
pentru anumite paliere cronologice şi medii culturale caracteristice epocii
bronzului din România, fapt care permite stabilirea unor posibile arii de
răspândire, dar şi identificarea eventualelor ,,importuri” din alte medii culturale.
Dacă pentru piesele metalice, în general, se pot stabili destul de uşor ariile de
răspândire, datorită caracteristicilor tipologice, determinate de producţia în
,,ateliere” specializate (!) şi forme standardizate, în schimb, pentru artefactele
litice (topoarele de piatră în acest caz), nu se poate vorbi despre o standardizare
tipologică 3 , fapt care face dificilă stabilirea răspândirii într-un anumit areal
geografic. Acest aspect nu exclude posibilitatea ca unele topoare de piatră să
prezinte asemănări evidente, care nu trebuie puse neapărat pe seama
provenienţei din acelaşi atelier/centru specializat de producţie, ci pot indica şi
persistenţa unor tradiţii în industria litică. Doar astfel poate fi explicată
continuitatea unor tipuri de topoare şi elemente decorative întâlnite pe unele
dintre acestea, din bronzul timpuriu şi până în bronzul târziu (vezi topoarele cu
muchie cilindrică). Este suficient să amintim, pentru comparaţie, că şi în
repertoriul tipologic şi decorativ al ceramicii sau al pieselor metalice pot fi
identificate elemente care se păstrează de-a lungul întregii epoci a bronzului.
De asemenea, existenţa unor similitudini evidente între topoare de piatră
descoperite în diferite zone, poate avea şi o altă explicaţie: prezenţa unor
artizani itineranţi, specializaţi în confecţionarea unor piese deosebite şi care
respectau anumite ,,canoane” tehnologice.
În acest context, ne întrebăm, au existat prototipuri şi imitaţii în industria
litică a epocii bronzului? Au fost imitate în piatră unele modele metalice? Au
constituit unele topoare de piatră prototipuri pentru piese metalice similare?
Vom încerca găsirea unor răspunsuri în rândurile următoare.
Încă din eneolitic îşi face apariţia o categorie de artefacte litice 3

Chiar dacă în linii mari, unele tipuri de topoare prezintă asemănări, există numeroase elemente
care le individualizează, determinate de operaţiunile tehnologice prin care au fost obţinute sau de
necesităţile pentru care erau confecţionate. Spre exemplu, trebuie să ţinem cont de rocile diferite
din care au fost realizate şi care determină, prin structura lor, anumite caracteristici tipologice ale
piesei finite.
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topoarele de luptă - care au fost considerate, datorită rarităţii şi caracteristicilor
formale, drept arme sau simboluri sociale 4 .
Ulterior, în Bronzul timpuriu, numărul acestor artefacte este în creştere,
observându-se şi o diversificare tipologică. Topoarele de luptă erau
confecţionate din roci de calitate superioară (de cele mai multe ori de origine
vulcanică), foarte atent lucrate şi uneori decorate. Toate aceste piese erau
perforate, aveau muchia înaltă, cilindrică, terminată printr-o suprafaţă plană sau
printr-un buton convex, iar tăişul putea fi drept sau puternic arcuit.
În contextul în care pentru Bronzul timpuriu din zona de est şi sud-est a
României, predomină topoarele de piatră cu muchie cilindrică, înaltă, şi se
constată existenţa unui număr extrem de redus de piese metalice similare, putem
presupune că unele artefacte de piatră erau realizate după modelul altor
exemplare, confecţionate din acelaşi material.
Deosebit de interesantă, pentru etapa cronologică sus menţionată, este
prezenţa topoarelor de luptă confecţionate din piatră, care au ca element
decorativ comun, pe una sau pe ambele feţe, nervuri longitudinale, care se
presupune că imitau cusăturile de turnare în tipare bivalve ale topoarelor
metalice. Amintim cu acest prilej descoperirea unor astfel de topoare de piatră
la Răcăciuni-BC 5 (fig. 1/1), Bălăneşti-NT 6 , Hănţeşti-SV 7 , Giurgeşti-SV 8 (fig.
1/2), Siret-SV 9 (fig. 1/3), etc.
Dacă ar fi să acceptăm explicaţia potrivit căreia nervurile de pe unele topoare
de piatră imită un detaliu al unor piese metalice, ne întrebăm dacă au existat astfel
de prototipuri, sau reprezintă un simplu element decorativ? Cu anumite rezerve,
putem presupune că au existat topoare metalice care au constituit modele pentru
unele piese de piatră, dar dovezile sunt destul de firave şi comportă anumite
discuţii10 . În literatura arheologică s-a vorbit chiar despre o legătură genetică între
topoarele de piatră cu muchia cilindrică şi cele de aramă 11 , pornindu-se tot de la
detalii morfologice. Pentru că ne referim la Bronzul timpuriu, aducem spre
4

Boghian 1996, 309; Cotoi, Grasu 2000, 74.
Tudor 1973, fig. 3/2.
6
Ursu 1995-1996, 541-543.
7
Niculică et alii 2004, 276, fig. 2/4.
8
Ibidem, 276, fig. 4/5.
9
Ibidem, 281, fig. 2/6.
10
Atunci când vorbim despre posibile imitaţii în piatră ale unor piese metalice, pornind de la
anumite detalii formale sau decorative, trebuie să ţinem cont de un aspect deosebit de important.
Asemănările dintre cele două categorii nu pot merge până la identitatea totală, din simplul fapt că
sunt confecţionate din materiale diferite, care necesită procedee tehnologice diferite. Din acest
motiv, unele detalii decorative întâlnite pe topoarele de piatră pot reprezenta imitaţii după detalii
ale pieselor metalice, dar dificultăţile determinate de prelucrarea pietrei nu permit o transpunere
fidelă. În plus, nu credem că anumite detalii, care necesită un efort uman consistent, aveau doar
simplu rol decorativ, ci doreau să evidenţieze asemănarea cu prototipurile metalice.
11
Vulpe 1959, 269-270; Comşa 1972, 258-259; Dănilă, Marinescu 1974, 25-26.
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exemplificare topoarele metalice, cu muchie cilindrică, înaltă, uşor evazată,
descoperite într-un tumul de la Cuconeştii Vechi II, în Republica Moldova 12
(fig. 1/5) şi cel din mormântul de la Fălciu-VS 13 (fig. 1/4), care fac parte dintr-o
serie tipologică ce prezintă numeroase similitudini cu anumite categorii de
topoare de piatră, întâlnite pe o amplă arie geografică din zona vest şi nord-vest
pontică. Raritatea unor astfel de topoare metalice ar fi un argument în sprijinul
imitării lor, în piatră, într-o perioadă în care metalurgia nu atinsese
complexitatea din etapele cronologice următoare.
Tot ca element cu rol decorativ întâlnit pe unele topoare de piatră, şi care
poate imită un detaliu morfologic întâlnit la o piesă metalică, îl reprezintă
nervura orizontală, dispusă pe ambele părţi ale orificiului pentru fixarea cozii.
Astfel de topoare, întâlnite în Bronzul mijlociu şi târziu, se cunosc la MoviliţaVN 14 , Botoşana-SV 15 , Suceava-SV 16 , Topoliţa-NT 17 . Nervurile orizontale
prezente pe aceste topoare ar putea să constituie corespondentul nervurilor
similare întâlnite pe unele topoarele de bronz cu disc, situate pe ambele părţi ale
tubului pentru fixarea cozii 18 .
Tot în bronzul mijlociu încep să apară topoare de piatră cu muchie
cilindrică terminată printr-un buton convex, bine definit, care ar putea să
sugereze
eventuala
imitare
a
topoarelor
metalice
cu
disc
(Nackhenscheibenäxte). Şi acest aspect trebuie privit cu prudenţă, mai ales că
unele topoare de piatră cu muchia terminată printr-un astfel de buton îşi găsesc
analogii mai ales în spaţiul nord-vest pontic (topoare de tip Suvorovo,
Mihailovka) 19 . De asemenea, topoarele de tipul amintit îşi continuă evoluţia şi
în Bronzul târziu, situaţie care face dificilă încadrarea corectă a unor piese
descoperite izolat. Ne referim aici la topoarele de la Roznov-NT 20 (fig. 2/1) şi
Cândeşti-NT 21 (fig. 2/2) care au fost atribuite Bronzului mijlociu (cultura
Costişa), deşi analogii apropiate se găsesc şi în Bronzul târziu. Descoperirea
unor piese asemănătoare, de piatră, precum cele de la Nicolae Bălcescu-CL 22 şi
Ulmu-IL 23 (fig. 2/3), sau de metal, cum este toporul de la Larga (fig. 2/4), ne
determină să reconsiderăm încadrarea cronologică iniţială a celor două piese din
12

Dergacev 2002, 26, Taf. 18/R.
Popuşoi 1987-1989, 16, 18-19; fig. 2/2, fig. 4/5.
14
Bobi, Apostu 1997, pl. 7/7.
15
Niculică et alii 2004, 273, fig. 5/3.
16
Ibidem, fig. 2/2.
17
Diaconu 2007, 103, fig. 7/3; Idem, 2008, 135, fig. 6/3, fig. 7/9.
18
Vulpe 1970, passim.
19
Kaiser 1997, 102-109, Taf. 25/1-3, Taf. 26/9-11.
20
Dumitroaia 1997, 433, fig. 3/1.
21
Ibidem, fig. 3/2.
22
Irimia, Munteanu 1990, 299-303, fig. 1.
23
Florescu 1991, 643/N.12, 153, fig. 159/2.
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judeţul Neamţ.
În contextul discuţiilor referitoare la elementele decorative, nu lipsit de
importanţă este şi faptul că unele topoare de piatră prezintă ambele tipuri de
nervuri, longitudinale şi orizontale, şi chiar muchia terminată printr-un buton
convex, fapt ce întăreşte existenţa unor similitudini cu piesele de bronz. Pentru
exemplificare amintim doar două topoarele de piatră, descoperite la MoviliţaVN 24 şi Bădila-TL 25 .
În acelaşi registru se înscriu şi striaţiile orizontale care se întâlnesc în
zona perforaţiei pentru fixarea cozii, atât la unele topoare de piatră, cum este cel
de la Bălteni-VS 26 (fig. 1/5), sau toporul cu tăiş dublu de la Bistriţa-BN 27 , dar şi
pe unele piese metalice, spre exemplu, toporul descoperit într-un punct
neprecizat din judeţul Hunedoara 28 (fig. 2/6). Faptul că toporul de piatră de la
Bălteni îşi găseşte analogii apropiate în zona nord-pontică 29 , la care se adaugă
lipsa unui context arheologic clar (şi implicit a încadrării culturale) pentru cele
două piese transilvănene (din jud. Bistriţa-Năsăud şi Hunedoara), ne determină
să privim cu circumspecţie asemănările dintre cele trei piese. Cert este faptul că
striaţiile orizontale, ca element decorativ sunt întâlnite şi pe topoarele de piatră,
pe cele metalice, dar şi pe topoare miniaturale de lut 30 , aspect ce poate fi legat
de existenţa unui prototip comun sau de o manieră decorativă răspândită într-un
areal mai vast.
Încă un detaliu morfologic care se regăseşte pe unele topoare de piatră, îl
reprezintă manşonul scurt, cilindric, din jurul perforaţiei pentru fixarea cozii.
Întrucât acest detaliu formal nu poate avea un scop practic (spre exemplu, o mai
bună fixare a uneltei în coada de lemn), înclinăm să credem, că acest element îşi
găseşte corespondenţe la topoarele de bronz cu tub pentru fixarea cozii. Câteva
topoare de piatră, care au un asemenea pseudomanşon, sunt cunoscute la AdjudVN 31 şi Dealul Morii-BC 32 .
Deosebit de interesant, în contextul discuţiilor referitoare la posibile
imitaţii ale unor piese litice după modele metalice, poate fi descoperirea de la
Borcea - Cocargeaua-CL 33 (fig. 2/7) a unui topor de piatră, care prezintă ca
elemente morfologice câteva detalii interesante, ce se apropie de celturile de
bronz. Deşi s-a presupus că piesa amintită putea fi utilizată drept pozitiv pentru
24
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confecţionarea tiparelor destinate turnării celturilor de tip Oinac 34 (fig. 2/8, 9),
suntem de părere că poate fi, mai degrabă, o imitaţie în piatră a unui celt.
Privitor la practicarea imitării unor prototipuri de piatră sau metal,
aducem în discuţie încă un amănunt, legat de faptul că în unele aşezări ale
culturilor Glina 35 (fig. 1/7, 8), Schneckenberg 36 , Zăbala 37 şi Monteoru au fost
descoperite miniaturi în lut ale unor topoare perforate, cu muchia cilindrică. O
posibilă explicaţie a prezenţei şi semnificaţiilor acestor miniaturi a fost
prezentată de Marilena Florescu, care le considera copii fidele ale artefactelor
litice. Având în vedere caracterul special al topoarelor de luptă, se pare că
monteorenii acordau o deosebită importanţă prelucrării sau obţinerii acestor
artefacte. Aceeaşi cercetătoare, nu exclude posibilitatea ca în momentul când se
începea transformarea rocii în unealta propriu-zisă, să fi avut loc şi unele
ritualuri oficiate anume pentru a transmite celor ce le lucrau, cât şi celor cărora
le erau destinate, puterea şi eficacitatea uneltei respective. În acelaşi timp,
transpunerea în lut ars a celui mai valoros prototip avea menirea să aducă
purtătorului amuletei invincibilitate în luptă şi puteri sporite atunci când îl
folosea în alte scopuri 38 .
Consideraţii finale.
Nu în ultimul rând, considerăm util să aducem în discuţie posibile
semnificaţii şi implicaţii ale procedeului imitaţiei, în încercarea de a stabili care
au fost factorii apariţiei acestui fenomen în industria litică a epocii bronzului.
Este evident faptul că în preistorie, aşa cum o arată dovezile arheologice,
tendinţele de imitare s-au manifestat în cele mai variate domenii ale vieţii
materiale; de la unelte şi arme, la ceramică, plastică şi chiar monumente
funerare. Unul din factorii importanţi, care au stat la baza acestor manifestări a
fost contactul permanent dintre comunităţile contemporane şi implicit schimbul
intercomunitar. Deşi este o latură importantă a vieţii economice, schimbul nu
permitea doar transferul de bunuri ci şi de ideii, tehnologii, etc.
Pentru epoca bronzului, contactele şi schimburile intercomunitare erau
destul de frecvente, iar aria de difuziune a bunurilor (şi ideilor) era una destul de
vastă 39 . Interacţiunea comunităţilor aflate pe acelaşi palier cronologic, provenite
din acelaşi mediu cultural sau din medii diferite şi contemporane, putea fi
determinată nu doar de nevoi economice, ci şi de motive militare şi chiar
34
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matrimoniale 40 .
Circulaţia diferitelor artefacte, permitea ca odată ajunse într-o comunitate
sau mediu cultural, să devină prototipuri şi să fie ulterior imitate, mai ales dacă
erau lucrate din materiale valoroase sau dacă aveau şi o semnificaţie socială. În
contextul prezentei discuţii, este interesant de urmărit care era scopul realizării
acestor imitaţii.
În mod cert, prototipurile sau modelele erau piese deosebite, fie prin
aspectul lor, fie prin materialul din care erau confecţionate sau chiar prin locul
de origine. Necesitatea imitării unor astfel de piese avea la bază considerente
care, prin intermediul surselor arheologice pot fi doar presupuse.
Totuşi, se poate afirma că imitaţiile doreau să sublinieze valoarea de
piese de prestigiu, care se transfera astfel, prin redarea unor elemente care
indicau drept prototipuri alte piese de bronz sau piatră, a căror valoare era
cunoscută de contemporani.
Altfel spus, imitaţiile în piatră ale unor piese metalice (bronz în special),
reprezentau tot simboluri sociale, ca şi modelele după care erau realizate.
Tocmai din acest motiv, în inventarul funerar al unor morminte sunt întâlnite, în
special, topoare de piatră care imită piese metalice, dar niciodată nu sunt
asociate cele două categorii.
Pe de altă parte, în cadrul schimburilor intercomunitare, imitaţiile după
piese de bronz, aveau probabil o valoare apropiată de ce a modelului imitat. Nu
întâmplător este faptul că majoritatea topoarelor de piatră, care imită piese
metalice, sunt lucrate din roci vulcanice, de multe ori semipreţioase. Acest fapt
ar putea fi un indiciu că nu se urmărea doar ,,copierea” formei exemplarului litic
sau metalic, ci se dorea şi o ,,apropiere” de valoarea materialului în sine; şi
bronzul, ca şi rocile vulcanice, fiind destul de greu de procurat şi de prelucrat,
operaţiuni care nu erau la îndemâna oricui şi care necesitau o pregătire specială.
Conştienţi de faptul că unele dintre afirmaţiile noastre sunt doar ipoteze
de lucru, şi că ar putea fi lipsite de o argumentaţie solidă, dorim să subliniem
faptul că am încercat să aducem în prim plan şi o altă manieră de interpretare a
unor categorii de piese întâlnite în epoca bronzului, cu scopul de a trasa câteva
direcţii în plan teoretic.
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About the possibility of prototypes and imitation lithic industry.
Discussions on the basis of stone axes from the Bronze Age
Summary
In this article, the author brings into discussion some elements that support the
possibility that in the Bronze Age lithic industries have been some imitations and
prototypes. In our meeting was some stone axes found in the cultural circles of the
Bronze Age in eastern Carpathian space, but are brought into discussion and objects of
neighboring areas.
The author makes some methodological remarks, that argues the need for such
analysis and insists on prototype-imitation report.
Starting from some more specific morphological and decorative stone axes, the
author tries to find similarities with similar objects, made of other materials (metal and
clay). This is no simple comparison, but is seeking common origin of the types of
objects, the scenery.
Thus, stone axes are found in several morphological and decorative elements that
could imitate the details of metal axes. Not ruled out the possibility that some metal
axes models to imitate stone pieces. In different settlements of the Bronze Age have
been discovered and axes miniature clay, imitating similar pieces of stone or bronze.
Finally we discuss the possible significance of the phenomenon of imitation. It is
assumed that the imitation of bronze pieces was based on economic reasons, but mainly
social.
Most times, prototypes, even if they were made of stone or metal, were special
objects, carefully worked and sometimes decorated. They were social symbols, which
were part of the inventory of graves, as an indicator of the defunct state.
Contacts and exchanges between different communities of the Bronze Age
allowed the achievement of such imitations in stone and beyond. For some bronze axes
can be considered symbols of social, imitation stone by these models follow the
symbolic transfer of the social value of metal.
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Fig. 1 - Topoare de piatră/Stone axes (1-3), metal/metall axes (4, 5) şi lut ars/and clay axes
(6-8): 1, Răcăciuni; 2, Giurgeşti; 3, Siret; 4, Fălciu; 5, Cuconeştii Vechi; 6, Zăbala; 7, 8,
Bucureşti (1, după Tudor 1973; 2, 3, după Niculică et alii 2004; 4, după Popuşoi 1987-1989; 5,
după Dergacev 2002; 6, după Székely 1997; 7, 8, după Schuster 1997).
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Fig. 2 - Topoare de piatră/Stone axes (1-3, 5, 7) şi bronz/and bronze axes (4, 6, 8, 9): 1,
Roznov; 2, Cândeşti, 3, Ulmu; 4, Larga; 5, Bălteni; 6, jud. Hunedoara; 7, Borcea-Cocargeaua; 8,
9, Oinacu (1, 2 după Dumitroaia 1997; 3, după Florescu 1991; 4, 6, după Vulpe 1970; 5, după
Maxim-Alaiba, Marin 1994; 7, după Munteanu 1991; 8, 9, după Petrescu-Dîmboviţa 1977).

DESPRE CELŢI LA DUNĂREA DE JOS
Alexandru Barnea
1. Plecând de la cunoaşterea şi interpretarea surselor literare şi de la unele
indicii arheologice, Vasile Pârvan punea pentru prima dată mai clar problema
prezenţei celţilor în mediul Latène getic. Era convins de pătrunderea acestora în
regiune cândva în jurul anilor 300-250 a.Chr. Concluzia i se datora, în urma
acumulării la nivelul cunoaşterii de atunci, a rezultatelor cercetărilor arheologice din
Câmpia Română. Acestea confirmau, măcar în parte, sursele literare antice bine
cunoscute autorului1 .
Vom aminti ceva mai la vale contribuţia remarcabilă la problema discutată
aici, într-un studiu epigrafic, lingvistic şi istoric amplu al lui Scarlat Lambrino,
eminent succesor al lui Vasile Pârvan la Histria, la Şcoala Română din Roma şi nu
numai acolo2 .
Cu 34 de ani mai târziu după Pârvan, într-un studiu de înaltă ţinută şi, din
păcate, complet ignorat de arheologii şi istoricii domeniului ca şi cel de mai sus,
eminentul clasicist care a fost Adelina Piatkovski îşi încheia demersul cu aceste
cuvinte: „În consecinţă, invazia celtă în Balcani echivalează cu sfârşitul influenţei
macedonene în regiunea Dunării româneşti şi a cetăţilor pontice din ţara noastră şi
Bulgaria”3 .
Ulterior şi printre alţii, Dumitru Berciu, urmându-l pe Vasile Pârvan, data
începutul prezenţei celtice la Dunărea de Jos în jurul anului 280 a.Chr. Mai exact şi
potrivit unui studiu din 1955 al lui Gheorghi Mihailov4 , acelaşi autor se oprea la anul
279 a.Chr.5 . Dionisie M. Pippidi considera de asemenea, ca şi Adelina Piatkovski în
1960, încheierea aceleiaşi dominaţii către sfârşitul secolului al III-lea a.Chr.6 . Totuşi,
acelaşi autor se îndoia de o prezenţă sau dominaţie celtică incluzând teritoriul
Dobrogei de astăzi7 .
Ulterior, această chestiune se regăseşte şi în cea mai importantă operă a lui
Vadimir Gheorghiev, anume cea din 1977 privind tracii şi limba lor. Acolo, către
finele volumului rămas de referinţă, problema care ne preocupă aici continua să
rămână printre chestiunile importante de interes istoric încă de rezolvat: „invazia
celtică din sec. III şi problema controversată a dominaţiei celtice în Thracia (2781

Pârvan, 1926, p. 299.
Lambrino, 1948.
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Piatkovski, 1960, p. 198.
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Mihailov, 1955, p. 149-165.
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Berciu, în DID, I, p. 135 şi 167, n.38.
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Ibidem, p. 210.
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Ibidem, p. 224.
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218)”8 . În acest caz, care nu e singular în literatura bulgară de specialitate, se poate
observa, ca şi în cea românească (măsura diferă în favoarea celei din urmă), neglijarea
sau trecerea sub tăcere a unor studii din perioada interbelică, ale căror concluzii (şi
autori) nu conveneau la nivelul publicării oficiale.
În urma unui studiu amplu şi remarcabil privind celţii din aria teritoriului
României de astăzi9 şi care, surprinzător, nu avea cunoştinţă de cel, e drept, mai puţin
arheologic, al Adelinei Piatkovski mai sus citat, Vlad Zirra, de departe cel mai avizat
arheolog în domeniu, nota rezumând mai târziu în vocea corespunzătoare din
Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României10 „În Moldova centrală şi de N
unele manifestări ale Latène-ului celtic sunt mai evidente, fără a atesta în mod cert o
prezenţă a celţilor efectivă. Aceste indicii constau tot în obiecte de podoabă şi
ceramică în câteva aşezări şi morminte izolate (Cucuteni-Băiceni, Glăvăneştii Vechi).
Până la descoperiri mai grăitoare, aceste indicii sunt interpretate fie ca rezultatul unor
importuri de la celţii din Transilvania sau S-V Poloniei, fie că se datoresc bastarnilor
germanici, cu o cultură în parte de tip Latène (care pătrunseseră la sfârşitul sec. III a.
Chr. în Moldova), în sfârşit, sau unor grupuri de celţi, în trecere spre câmpiile bogate
ale Ucrainei. Ptolemeu pomeneşte mai multe localităţi cu nume celtic pe care le
situează în Dobrogea septentrională şi în S. Basarabiei (Noviodunum, Arrubium şi
Aliobrix) ” ( a se vedea şi mai jos; n.n). Tot de la geograful alexandrin se ştie că
undeva în S., între Prut şi Bug, se aflau triburile britogalilor (britolagilor), după nume
fără îndoială de origine celtică. Într-un decret de la sfârşitul sec. III a.Chr. din Olbia,
se vorbeşte de pericolul unei coaliţii celto-germanice care ameninţa cetatea. Toate
aceste informaţii arată că şi părţile răsăritene ale României au fost între sec. III-II
a.Chr. sub influenţa politică şi culturală a celţilor”.
Repertoriul comentat din 1971 al descoperirilor din Moldova cuprindea în
realitate, potrivit aceluiaşi autor, un număr de 18 localităţi (în afara celor două numite
mai sus), cu descoperiri specifice databile între secolele IV-II a.Chr.11 Tot acolo,
comentând un studiu al lui Constantin Preda privind emisiunile monetare şi triburile
din Dacia, Vlad Zirra nu era de acord cu existenţa unor emisiuni monetare legate de
prezenţa britogalilor (britolagilor) în sudul Moldovei şi Basarabiei12 .
2. În comunicări susţinute în 2008 şi 2009 la sesiuni ştiinţifice la Călăraşi şi
Constanţa13 , precum şi la şedinţa lunară de comunicări a Societăţii de Studii Clasice
din România din 13 octombrie 2009, autorul studiului de faţă a abordat această
problemă a prezenţei celtice într-o manieră nouă faţă de ceea ce publicase el însuşi
8

Gheorghiev, 1977, p. 270; traducerea noastră din limba bulgară; text reluat în rezumatul în limba
franceză la p. 297.
9
Zirra, 1971, p. 171-238.
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Idem, 1994, p. 276-277.
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Idem, 1971; nu le mai numim aici; ele se regăsesc împreună cu referinţele corespunzătoare între
p. 229-233; studiul nu apare în bibliografia lui Falileyev, 2007.
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Ibidem, p. 233 şi n. 297.
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Prima deja publicată, Barnea, 2008, p. 171-175.
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anterior. Mai precis, ceea ce remarcasem deja în cazul aşezărilor gemene de pe un mal
şi celălalt al Dunării14 , am încercat să reiau comparativ la toponimele celtice. Or,
dintre acestea, unele marchează evident prezenţa la care ne referim şi acum. Vom
nota aşadar mai jos cele mai clare dovezi ale acestei prezenţe, demonstrabilă şi
demonstrată prin toponimie şi chiar hidronimie.
Înainte de a trece la detalierea faptelor din acest domeniu, trebuie precizat un
aspect istoric uneori neglijat chiar de către unii specialişti, mai ales din domeniul
preistoriei. Iată, pe scurt, la ce ne referim. Romanii nu au schimbat (doar latinizat)
decât foarte rar şi doar în cazuri speciale sau de fundări complet noi toponimele pe
care le-au întâlnit în teritoriile supuse Republicii şi apoi Imperiului. Aşadar, acestea
reflectă o istorie locală mult mai veche. Ele nu se largă, aşa cum am auzit de la unii
cercetători, de etnia unor formaţiuni militare aduse de romani care ar fi putut reboteza
un sit sau altul. În cazul în discuţie, potrivit afirmaţiei după cât ştim încă nescrise a
unui atare cercetător, toponimele celtice de la Dunărea de Jos ar fi reflexul prezenţei
unităţilor (precizăm: auxiliare, mai ales alae) de galli aduse în regiune. Una dintre
acestea, la a cărei publicare corectă ne bucurăm să fi contribuit, se afla cantonată la
Carsium (azi Hârşova), încă din a doua jumătate a secolului I p.Chr.15 Cum se poate
vedea, Carsium şi-a păstrat numele vechi.
3. În 1968, un adevărat gal (galez sau celt) din zilele noastre, Christian
Guyonvarc’h, publica în România un studiu rămas până azi convingător cu privire la
numele de Durostorum16 (azi Silistra, Bulgaria). Plecând de la sursele antice care
menţionează acest nume, precum Tabula Peutingeriana VIII, 2, Ptolemeu III, 10, 5,
Itinerarium Antonini 223, 4, Notitia Dignitatum, Or. 40, 26 şi 33 şi, mai târziu,
Anonimul Ravennat IV, 7, autorul a depăşit prudenţa explicabilă pentru stadiul
cunoaşterii din momentul redactării a lui Alfred Holder, cel mai important (de peste
un secol) autor al unui thesaurus al limbii vechilor celţi17 . Guyonvarc’h traducea
toponimul prin „fortăreaţa de pe dealul abrupt”. Semnificaţia nu avea cum să-i fi
scăpat lui Holder. Totuşi, surprins de a fi identificat un toponim cel mai probabil celtic
în mediul considerat atunci ca predominant tracic, autorul a ezitat, intrebându-se dacă
toponimul n-ar fi mai curînd de această origine. Pe de altă parte, un toponim atât de
evident celtic de felul lui Aliobrix pe care îl vom comenta mai la vale, nu figura încă
atunci în repertoriul său, nefiind încă intrat în circuitul de informaţii care-i era
accesibil.
Plecând de la faptul demonstrat că duro- înseamnă „fortăreaţă” în celtica
continentală, Guyonvarc’h a trecut la reanalizarea celei de a doua componente a
toponimului, -storo-n, ducând demonstraţia mai departe decât ilustrul său predecesor.
A remarcat, între altele, că alternanţa vocalică e/o deja atestată în celtică permite să se
14

Idem, 1999, p. 485-486.
Nicolae, 1991, p. 79-80.
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dea aceeaşi semnificaţie radicalului –storo- cu aceea a paralelei sale –stero- cu
variantele sale deja cunoscute încă de Holder. În urma unui studiu lingvistic mai lung
şi erudit (cu exemple de la sanscrită la galeza modernă), autorul demonstra atunci clar
semnificaţia celui de al doilea cuvânt cuprins în toponimul Durostorum. Acesta este
mai aproape de sensul originar indo-european moştenit în câteva limbi de aceeaşi
origine cu semnificaţia de „abrupt”, „râpos”, chiar dacă primul termen presupunea
implicit o imagine asemănătoare.
Către finalul acestui studiu remarcabil, autorul era în măsură să ofere şi o
soluţie cronologică, fapt cu atât mai important pentru discuţia de faţă. El observa
formarea relativ recentă a acestui toponim, corespunzând „evoluţiei analitice a
documentelor continentale târzii şi ale neo-celticului recent”. Prin urmare, „duro-n şi
storo-n prezintă o similitudine de sens care duce la repetiţie prin neînţelegere: aparent
este un compus analitic şi pleonastic [...] în care cele două cuvinte au un sens foarte
apropiat, primul fiind în poziţie de prefix pentru că cel de al doilea nu mai era
înţeles18 . Rămânând el însuşi tulburat de propria descoperire, autorul nu se mai
întreba în final decât asupra datei şi nu asupra certitudinii prezenţei celţilor în regiune.
Or, aceasta, potrivit înseşi aproximării date de el ceva mai sus, această datare s-ar
limita mai larg între secolele IV-III a.Chr. şi sec. I d.Chr., adică până la primele
prezenţe romane efective la Dunărea de Jos. Pe de altă parte, este surprinzător faptul
că, fie şi ipotetic, autorul nu a făcut legătura cu numele tribului coralli–lor pe care-l
discutase cu un an înainte tot în Apulum, e drept, necertificând mai mult decât
Holder19 atribuirea mai probabil celtică a numelui acelora.
4. La numai doi ani după demostraţia privind Durostorum, Nicolae Gostar
adăuga o nouă descoperire la dosarul celtic. Plecând de la Ponticele lui Ovidius, I, 8,
13, autorul se întreba cine putea fi acel Caspios Aigisos, fondator al oraşului
Aegyssus20 . Acesta era văzut de către poetul exilat drept adevăratul conditor
(întemeietor) al fortificaţiei, ultima înaintea Deltei Dunării. Urmându-l pe Ovidius în
ideea originii antroponime a toponimului, autorul remarca imposibilitatea unei origini
trace a acestuia. Găsea, dimpotrivă, prin analogii bine verificate, originea celtică, după
o exemplară demonstraţie filologică. Iată concluzia lui Nicolae Gostar: „Numele
personal Caspios Aegisos, aşa cum apare el în opera de exil a lui Ovidiu [...] poate fi
numele unui conducător al celţilor stabiliţi, sub conducerea acestuia, în regiunea de la
gurile Dunării”21 . Dar, remarca acelaşi autor, Aegyssus nu era (cum dealtfel se ştie),
singurul toponim celtic din regiune. Drept pentru care, urmându-i pe W.Tomaschek,
V.Pârvan, R.Vulpe ş.a., N.Gostar reamintea aceeaşi origine pentru Arrubium (Măcin),
Noviodunum (Isaccea) şi desigur, în faţa acestuia, Aliobrix (Orlovka, fost Cartal). Tot
18
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Idem, 1967, p. 119-122.
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acolo, doar într-o notă, el adăuga Durostorum, din studiul nu de mult apărut şi citat
mai sus, probabil la ultima corectură a propriului text.
5. Cu acestea, ne aflăm în situaţia de a reevalua existenţa şi importanţa acestor
toponime, la care se adaugă şi altele (ca toponime, hidronime, etnonime). Seria lor
începe (cel puţin, pentru că nu mergem acum în amontele Dunării de Jos) cu
Durostorum, continuă cu Vicus Vero[b]rittianus, aproape de Cius (Gârliciu)22 ,
Arrubium (Măcin), Noviodunum (Isaccea) şi pandantul său Aliobrix (Orlovka, fost
Cartal), Aegyssus (Tulcea). Se mai adaugă la listă hidronimul Gabranus (cel mai
probabil pârâul Slava Rusă)23 , a cărui origine celtică a fost semnalată mai întâi de
Scarlat Lambrino24 . Tot el şi în acelaşi loc, deschidea problema originii identice a Lailor25 , în urma unei sugestii mai vechi, şi aceea cu analogii interesante, a lui Jérôme
Carcopino, şi ea ignorată ulterior26 . În sfârşit dar nu în cele din urmă, tot Scarlat
Lambrino amintea în acelaşi comentariu generos că Alfred Holder (op.cit., s.v.) avea în
repertoriu şi Dinogetia (Garvăn, jud. Tulcea), e drept, cu semnul întrebării27 . În acest
caz, s-ar adăuga aici încă o aşezare pereche de origine celtică la cea mai sus pomenită şi
în ideea aşezărilor gemene despre care am scris anterior şi aici, ceva mai sus.
Acest repertoriu, la care nu mai adăugăm, pentru moment, şi alte consideraţii,
inclusiv unele onomastice mai larg discutabile, arată mai clar o prezenţă celtică cu mai
mult de două secole înaintea începutului dominaţiei romane în regiune. Argumentul
logic şi istoric al menţinerii toponimelor de către romani l-am expus deja de la începutul
acestor rânduri şi, cu rare excepţii, este general valabil pentru teritoriile cucerite de
romani. Singurul exemplu contrar din Scythia Minor este dat de oraşul Tropaeum
Traiani (Adamclisi), care trebuia să preia de la început numele prea important şi de
prestigiu al monumentului triumfal ridicat în anul 109 în apropierea aşezării28 .
S-ar mai putea presupune, urmărind exemplele aşezărilor gemene de la Dunărea
de Jos, dintre care singurul exemplu unanim certificat drept celtic este perechea
22

Istoria mai lungă şi parţial eludată a acestui toponim este de reconstituit măcar pe scurt. A
apărut pentru prima dată într-o inscripţie găsită la Cius. A fost publicată mai întâi de Tocilescu,
1891, p. 19, nr. 42 şi reluată desigur în CIL III, 12479. După ce Tocilescu remarcase originea
celtică a numelui, Lambrino, 1948, p. 337 mergea mai departe, explicând-o prin cele două
componente (ver- şi britt- , dintre care prima fusese deja observată de Tocilescu) şi avansând
ipoteza bine justificată a numelui ca al unui urmaş al celţilor preromani din regiune. De notat că,
în bibliografia românească, nimeni nu a mai folosit această informaţie şi lucrare până la noi.
Reluarea inscripţiei în ISM V, 115 s-a făcut cu o nouă lectură a numelui (vici Verg[o]/[b]rittiani),
datorată lui T. Zawadzki, 1965, dar anulată mai târziu prin revederea directă a epigrafei de către
Falileyev şi Matei-Popescu, 2007, p. 323-326.
23
ISM I, 67.2 şi 68.5 şi 6, unde şi bibliografia anterioară, fără Lambrino, 1948.
24
Lambrino, 1948, p. 338.
25
Identificabili epigrafic în ISM I, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 378.
26
Carcopino, 1933, p.25, plecând de la Polybios, II, 17, 4 (apud Lambrino, 1948, p. 335, şi n. 1).
27
Lambrino, 1948, p. 340. Falileyev, 2007, p. 11, aduce detalii în plus la această posibilitate, din
bibliografia acumulată între timp.
28
V. între altele şi cu bibliografia anterioară esenţială, Barnea, 2006, p. 411-415.
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Noviodunum - Aliobrix29 , între care, prin analogie, cel din stânga va fi slujit de obicei
drept cap de pod pentru fortificaţia de pe malul drept. Fapt care confirmă remarcabila
descriere geopolitică diacronică a lui Vasile Pârvan: „Aşa avem a ne închipui şi ţinutul
băltos al Dunării: acolo nimeni nu era stăpân; dar îndată ce te afundai în câmpia
munteană sau, mai ales, te urcai pe malul drept, dădeai de neamul stăpânitor: Geţii.
Aceştia aveau nevoie de malul drept, spre a priveghea balta şi bărăganul, tot aşa de mult
cum au avut şi Grecii, Romanii, Byzantinii ori Turcii. Deaceea Geţii nici n’au fost
stăpâni deplini ai câmpiei muntene decât atunci când au avut şi cetăţile de pe malul
drept. Când Thracii ori Romanii li le-au luat, ei au năvălit să şi le ia înapoi. Şi când nu
le-au mai putut recuceri, au ajuns şi ei la voia stăpânului care le ţinea.”30 Tocmai în
acest mod de a vedea realitatea vremii, celţii de la Noviodunum şi cei din a căror grupare
făceau parte numeau fortificaţia de pe malul stâng „cealaltă cetate” (sau „cealaltă
colină” sau chiar „celălalt mal”), în limba lor, Aliobrix31 .
Înainte de a încheia acest repertoriu, ar fi de reamintit sorgintea cel mai
probabil celtică a Coralli-lor care, după Strabon VII, 5, 12 se vor fi găsit între Balcani
şi marea Neagră. Numele lor se regăseşte la Ovidiu (Ex Ponto, IV, 2, 37-38 şi 8, 8386), desigur prin informaţie livrescă, fapt care asigură o dată în plus vechimea lor. Cât
priveşte originea lor celtică despre care am notat şi ceva mai sus, de cele mai multe ori
neavută în vedere în favoarea autohtonismului de literatura română şi bulgară din
ultimele decenii, ea a fost sugerată lingvistic de Chr. Guyonvarc’h32 . În acelaşi spirit,
trebuie să-i dăm dreptate lui N. Gostar, remarcând din nou (v. şi mai sus), prin textul
lui Ptolemeu (III, 10, 7) prezenţa le nordul Deltei a tribului celtic al britolagai-lor33 .
6. Pe lângă cele expuse la începutul acestor note cu privire probele arheologice
ale acestei prezenţe celtice pentru Moldova, mai sunt de aşteptat spre a fi sistematizate
şi altele despre care avem doar parţial cunoştinţă. Este posibil, de asemenea, ca
resistematizarea descoperirilor mai vechi şi mai noi din Basarabia, pentru care mai
curând cercetarea sarmaţilor este relativ mai avansată34 , să aducă şi nuanţări în
distingerea acestora de alte grupări, inclusiv celţii, desigur trecători ca şi alţii în acelaşi
spaţiu. Între altele, inscripţia privind războiul de la Olbia deja mai sus pomenită este o
mărturie scrisă venind direct din epocă, aşa cum rezultă din ultimele analize ale
documentului epigrafic de la Dragomirna35 .
29

Repertoriu formulat şi comentat de noi pentru Dunărea de Jos anterior, Barnea, 1999.
Pârvan, 1926, p. 91.
31
Cum notam şi mai sus, la Holder nu apare. Există, totuşi, radicalul brig- şi variantele din vol.
III, p. 533 şi urm., uşor de recunoscut în Alio-brix . Falileyev, 2007, p.4, s.v., reluând propunerea
lui Gostar, op.cit., vede şi el o legătură cu britolagai pomeniţi de Ptolemeu, III, 10, 7 ca neam
celtic prezent la N de Deltă. Mai multe detalii la Gostar, 1967, p. 987-995, primul care a făcut
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Pentru teritoriul Dobrogei, există deja câteva mărturii arheologice, ca de pildă
un mormânt cu sabie specifică de la Callatis (Mangalia)36 . Se adaugă şi alte
descoperiri din Dobrogea şi numeroase de pe teritoriul Bulgariei37 . În plus, după o
comunicare succintă pe tema articolului de faţă susţinută de subsemnatul la 1
octombrie 2008 la Muzeul de Arheologie din Constanţa, colegul Mihai Irimia,
arheolog reputat al acestei instituţii, ne-a informat în legătură cu câteva descoperiri
inedite de la Satu Nou, jud. Constanţa, tipice pentru lumea celţilor38 .
Fără a mai insista asupra acestui subiect, trebuie spus doar că situaţia acum
mai bine precizată cu privire la prezenţa celtică în regiune ar putea duce la o nuanţare
a cronologiei acestora artefactelor de această origine la secolele III-II a.Chr. cel mai
târziu, în locul uneia mai largi, de obicei sprijinită pe tradiţia criteriilor tipologice.
7. În concluzie şi având în vedere exemplele deja numeroase de toponime (şi
nu numai acestea, aşa cum se constată)) de origine clar celtică de la Dunărea de Jos
în secolul al III-lea a.Chr., această prezenţă devine o certitudine. Acestor informaţii
datorate surselor literare şi epigrafice li se adaugă tot mai clar cele arheologice. Fără
îndoială, ele vor cofirma puţin câte puţin realităţile toponimice, hidronimice şi
etnonime. Lucru, trebuie spus, foarte anevoios, cel puţin pentru aşezările de pe limesul dunărean, unde continuitatea pe acelaşi loc uneori chiar mai mult decât milenară
(Noviodunum, spre exemplu) lasă cu greu să se descopere vestigii concludente ale
epocii restrânse la care ne-am referit.
Sur les celtes au Bas-Danube
Résumé
Les réalités fournies par les sources littéraires antiques et par celles épigraphiques
prouvent d’une présence celtique dans la région au III-e s. av : J.C. Pour la dernière partie du
Bas-Danube au moins, des toponymes de la sorte de Durostorum, Arrubium, peut-être
Dinogetia (avec son pendant de l’autre côté du fleuve), sans doute Noviodunum avec Aliobrix
du côté gauche et Aegyssus du limes danubien en sont une preuve trop solide pour être
négligée. En ajoutant au répertoire d’autres noms comme ceux des britolagai, situés par
Ptolémée au nord du Delta du fleuve, celui de la petite rivière Gabranus du nord de la chora
histrienne, ou celui du tribu des coralli d’Ovide et de Strabon, on est dans la situation de
confirmer cette présence. D’un autre côté, les découvertes archéologiques (Moldova,
Dobroudja et Bulgarie), plus ou moins inégales, confirment de plus en plus cette présence.
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STATISTICA TEZAURELOR DE ARGINT DACO-GETE
DESCOPERITE ÎN SECOLELE XIX-XX
Liviu Mărghitan
Realizarea celui dintâi repertoriu exhaustiv al descoperirilor arheologice
constând din tezaure şi piese din argint izolate, de factură daco-getică (vezi:
Liviu Mărghitan, Arta argintului la geto-daci, Arad, Editura Ramira, 2008,
202 p.) a făcut posibilă descifrarea unor inedite şi interesante detalii cu privire la
această amplă categorie de vestigii create pe parcursul secolelor I, anterior şi I al
erei de după existenţa lui Iisus Hristos.
Colegul arheolog Dr. Ioan Mitrea, fondator şi redactor şef al periodicului
băcăuan ZARGIDAVA – Revistă de istorie, mi-a propus să ofer spre publicare
un material, şi ca urmare am elaborat un articol care vede lumina tiparului în
„România de dincolo de Milcov”, aşa cum era denumită aria teritorială
naţională de la răsărit de Carpaţi în documentele din timpul fondării, în aprilie,
anul 1866, a actualei Academii Române.
Fără nici o îndoială, că apariţii ocazionale, în săpături felurite de ordin
gospodăresc, agricol sau edilitar, au ieşit la iveală şi obiecte din argint de
factură autohtonă daco-getică, cu multă vreme înainte de secolul al XIX-lea, dar
necunoscându-se semnificaţia ştiinţifică a acestora, în cel mai fericit caz
respectivele „vechituri” erau utilizate drept lingouri de argint din care se
confecţionau alt gen de obiecte. Cât priveşte o eventuală consemnare scrisă
referitoare la astfel de descoperiri, a fost cu totul exclusă orice preocupare de
acest gen.
Din acest considerent, până în prima decadă a secolului al XIX-lea, nu
există semnalări ale unor asemenea antichităţi.
Cea mai veche semnalare o avem din 1808, în registrul de inventar al
muzeului clujean, cu privire la şase obiecte din argint aflate cu „ceva timp mai
înainte” (un an sau doi – 1807 sau 1806, n.n.), într-un loc neprecizat din
perimetrul satului de atunci, COLDĂU (actualmente cartier din oraşul Beclean,
judeţul Bistriţa-Năsăud).
Acest fond a rămas „nebăgat în seamă” nu mai puţin de 134
(unasutătreizecişipatru) ani (v. L. Mărghitan, vol.cit., p. 38-39).
Cea de-a doua descoperire a fost înregistrată în 1809, dar nu ca dată a
apariţiei. Se cunoaşte că obiectele aflate „pe undeva pe lângă Costeşti”, din
fostul komitat Hunedoara, se găseau la anul anterior menţionat în posesia
contelui Gheorghe Bánffy. Este verosimil ca şi acestea să se fi scos din sol cu
câţiva ani mai înainte.
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Despre existenţa acestor obiecte a menţionat public numismatul Michael
Pop de Szathmari (1737-1812), dar ele au intrat în circuitul ştiinţific de abia în
anul 1937 (v. L. Mărghitan, vol.cit., p. 42-43).
Întâia descoperire a unui tezaur compus din obiecte din argint – despre
care la data respectivă nu le era cunoscută atribuirea etnică – se petrecuse în
localitatea Cioara, situată la mică distanţă de Orăştie.
N-au fost reţinute spre păstrare decât 3/4 din greutatea lor totală, care însă
nu a fost menţionată, aşa că nu se cunoaşte ce însemnase ca număr de grame
acea 1/4 lăsată la discreţia „descoperitorilor”.
Dintre obiectele ce compuneau cele trei pătrimi au mai fost „oprite” o
parte din piese şi de către autorităţile locale din Zlatna, iar ceea ce a mai rămas a
fost expediat la Viena, pentru Colecţia împărătească de antichităţi (în Muzeul de
Artă vienez ele se păstrează şi în prezent – v. L. Mărghitan în Studii şi cercetări
de istorie veche, nr. XX, 2, Bucureşti, 1969, p. 315-327).
Au rămas în respectiva colecţie, aproape neştiute de nimeni, timp de 29
de ani, când au fost publicate de către specialistul în antichităţi austriac Joseph
Arnet.
Pe parcursul secolului al XIX-lea au apărut în săpături ocazionale obiecte
de argint daco-getice în următorii ani şi următoarele localităţi: 1825, Nădăştia
de Jos (în actualul judeţ Hunedoara); 1829, Mediaş; 1843, Poşaga de Jos (în
actualul judeţ Alba); 1844, Someşul Cald (în actualul judeţ Cluj); 1845, Marca,
(în actualul judeţ Sălaj); 1850, Deleni, (în actualul judeţ Mureş), Gura Văii (în
actualul judeţ Arad) şi Vaidei (în actualul judeţ Hunedoara); 1853, Bobâlna (în
actualul judeţ Cluj); 1855, Moigrad (în actualul judeţ Sălaj); Orăştie (în actualul
judeţ Hunedoara); 1857, Dezna (în actualul judeţ Arad); 1858, Sighişoara (în
actualul judeţ Mureş); 1859, Crăciunelu de Sus (în actualul judeţ Alba) şi Hetiur
(în actualul judeţ Mureş); 1860, Vărădia de Mureş (în actualul judeţ Arad);
1866, Huşi (în actualul judeţ Vaslui) şi Moroda (în actualul judeţ Arad); 1868,
Petreni (în actualul judeţ Hunedoara); 1874, Cerbăl (în actualul judeţ
Hunedoara); 1875, Chitia (în actualul judeţ Hunedoara); 1878, Recaş în
(actualul judeţ Timiş) şi Senereuş (în actualul judeţ Mureş); 1880, Braşov (în
actualul judeţ Braşov); Inuri (în actualul judeţ Alba) şi Orăştioara de Sus (în
actualul judeţ Hunedoara); 1885, Săsciori (în actualul judeţ Alba) şi Oradea II
(în actualul judeţ Bihor); 1886, Vălişoara (în actualul judeţ Alba); 1890,
Cucuteni (în actualul judeţ Iaşi); Dârlos (în actualul judeţ Sibiu) şi Oradea III
(în actualul judeţ Bihor); 1891, Alba Iulia (în actualul judeţ Alba) şi Strediştea
Mare (în partea din Banat aparţinătoare Regiunii Voievodina din Serbia); 1893,
Aiud (în actualul judeţ Alba); 1894, Ghelinţa (în actualul judeţ Covasna) şi
1897, Rachiş (în actualul judeţ Alba).
Astfel, în secolul al XIX-lea s-au făcut în 28 de ani un număr de 42 de
descoperiri, dintre care doar una (aceea de la Cucuteni) a fost rezultatul unor
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cercetări sistematice (v. L. Mărghitan, Arta…, p. 46).
Fără cunoaşterea anilor descoperirii (nici măcar cu aproximaţie) au rămas
doar ca provenite din secolul al XIX-lea, piesele din argint apărute ocazional în
localităţile Colţeşti (în actualul judeţ Alba); Gherla (în actualul judeţ Cluj); Iaşi;
Mirşid (în actualul judeţ Sălaj); Moacşa (în actualul judeţ Covasna); Oradea I;
Rotbav (în actualul judeţ Braşov); Sânger (în actualul judeţ Mureş); Vinţu de
Jos (în actualul judeţ Alba); Vârşeţ (în Voievodina – Serbia) şi Pirot (în Serbia).
Începând cu anul 1900, până în 1992 s-au efectuat descoperiri pe
parcursul a nu mai puţin de 55 ani. În unii ani sunt consemnate mai mult de o
descoperire, după cum urmează: 1900, 6 (Bistriţa, Calafat, Cetatea de Baltă,
Întorsura, Năneşti, Pogujor) (pt. acestea v. L. Mărghitan, Arta…, p. 12, 21, 28,
70, 87 şi 102); 1910, 2 (Dealul Piscului – Bucureşti; Dupuş) (v. op.cit., p. 50,
56); 1920, 3 (Bârca, Craiova, Slimnic) ( v. op.cit., p. 14, 43,139); 1930, 2
(Derna de Sus, Moţăţei) (v. op.cit., p. 51, 86); 1938, 2 (Meri, Poiana Seciuri) (v.
op.cit., p. 80, 105); 1939, 2 (Herăstrău – Bucureşti, Şărmăşag) (v. op.cit., p. 63,
151); 1940, 4 (Făget, Gorneşti, Sacalasău III, Târgu Mureş) (v. op.cit., p. 57,
61, 120, 162); 1949, 2 (Piatra Roşie, Poiana), (v. op.cit., p. 101, 102); 1950, 3
(Cetăţeni, Oporelu, Sărăcsău) (v. op.cit., p. 29, 90, 126); 1953, 2 (Sâncrăieni,
Stăncuţa) (v. op.cit., p. 133, 145); 1954, 3 (Arpaşu de Sus, Murighiol, Şeica
Mică) (v. op.cit., p. 8, 86, 153); 1955, 2 (Dărmăneşti, Fundeni – Bucureşti) (v.
op.cit., p. 49, 58); 1960, 4 (Mănăstioara, Pecica, Peteni, Târpeşti) (v. op.cit., p.
77, 98-99, 163); 1961, 3 (Craiva, Stoeneşti, Şimand) (v. op.cit., p. 43, 146,
155); 1964, 4 (Alunu, Ciolăneştii din Deal, Gliganu de Jos, Târgşoru Vechi) (v.
op.cit., p. 7, 31, 60, 162); 1965, 2 (Bărboasa, Hărman) (v. op.cit., p. 10, 63);
1970, 3 (Oradea IV, Pietrele lui Solomon, Bare) (v. op.cit., p. 94, 101, 173);
1971, 3 (Chirnogi, Cândeşti I, Cândeşti II) (v. op.cit., p. 30, 32, 33); 1972, 3
(Bumbeşti-Jiu, Cârlomăneşti, Sacalasău II,) (v. op.cit., p. 18, 33, 119); 1973, 2
(Dara, Dersca) (v. op.cit., p. 48, 52); 1977, 3 (Cugir, Daneţ, Drăgeşti) (v.
op.cit., p. 46, 47, 54); 1978, 2 (Buceac, Lupu) (v. op.cit., p. 18, 73); 1980, 4
(Bâzdâna, Brad, Sprâncenata, Remetea Mare II) (v. op.cit., p. 14, 16, 144, 115);
1986, 2 (Cehei, Grădiştea) (v. op.cit., p. 25, 61).
Ultima descoperire din secolul al XX-lea a avut loc în anul 1992, la
Divici, în judeţul Caraş-Severin.
În ansamblul descoperirilor de piese din argint daco-getice al căror nume
de localităţi sunt cunoscute, un număr de una sută zece provin din apariţii
întâmplătoare, iar patruzeci şi nouă din săpături arheologice sistematice.
Cât priveşte divizarea pe judeţe a acestui gen de vestigii cu rol de
podoabe, avem următoarele situaţii:
Judeţul ALBA se situează pe primul loc în ţară, având descoperiri în 18
localităţi, dntre care 11 aparţin veacului al XIX-lea, efectuate în anii 1821,
1843, 1859, 1880 – 1, 1885 – 6, 1886 – 7, 1891, 1893, 1897 şi două fără dată a
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descoperirii.
În secolul al XX-lea au fost făcute astfel de descoperiri în 1901-1910,
1940, 1950, 1961-1965, 1967, 1977 şi 1978.
Pe locul secund, cu 12 descoperiri se situează judeţul BIHOR, cu 3
apariţii în secolul al XIX-lea, 1885, 1890 şi una fără cunoaşterea anului
respectiv. În secolul XX au apărut piese de argint daco-getice în 1930, 1935,
1940, 1941, 1970, 1972, 1976 şi 1977.
Locul terţ revine judeţului HUNEDOARA cu 10 descoperiri, datând din
secolul al XIX-lea un număr de 8, după cum urmează: 1806, 1825, 1850, 1856,
1868, 1874, 1875 şi 1880. Secolul al XX-lea a fost mai sărac, fiind de menţionat
anii 1949 şi 1957.
Tot cu 10 localităţi cu acest gen de descoperiri este şi judeţul MUREŞ, cu
6 din secolul al XIX-lea, în anii 1850, 1858, 1859, 1878 şi două descoperiri de
pe la finele acelui veac, urmate de 4 din secolul XX: 1933, 1940, 1943 şi 1952.
(Menţionăm că în Sighişoara s-au efectuat, la date diferite, trei descoperiri
separate, din perioadele 1858-1860, 1902-1904 şi 1963-1964).
Cu câte 8 localităţi de descoperire sunt judeţele DOLJ şi SIBIU. În DOLJ
sunt de meţionat anii 1900 (de două ori), 1920 (tot cu două descoperiri diferite),
1928, 1930, 1977 şi 1980.
În judeţul SIBIU există două localităţi în care apăruseră în secolul al
XIX-lea obiecte din argint daco-getice, în 1829 şi 1890, urmate de descoperirile
din 1908, 1910, 1920, 1954 (de două ori) şi 1959-1960.
Judeţul SĂLAJ este singular cu 7 descoperiri din anii 1845, 1855 şi
„secolul XIX”, iar din veacul următor din anii 1900-1910, 1939-1940, 1945 şi
1986.
Tot singular, dar cu 6 descoperiri, efectuate în 1850, 1857, 1860-1870,
1866, urmate în secolul al XX-lea de cele din anii 1960-1964 şi 1961-1962, este
judeţul ARAD.
Cu câte 5 descoperiri sunt judeţele BACĂU (1900, 1967, 1968-1970,
1980 şi 1983) COVASNA (1894, secolul XIX, fără an precizat, 1934, 1942 şi
196), precum şi Municipiul BUCUREŞTI (1910, 1939, 1955, 1963 şi o
descoperire „nedatată”, dar din secolul al XX-lea).
Cu câte patru descoperiri avem judeţele BRAŞOV (1880 şi neprecizat în
secolul XIX, 1965 şi 1970), CLUJ (1844, 1853, plus o descoperire din secolul al
XIX-lea şi încă una despre care nu se ştie dacă a fost efectuată în secolul XIX
sau XX), IAŞI (1880, secolul al XIX-lea fără an precizat şi 1903 urmat de o
descoperire din intervalul 1965-1972), NEAMŢ (1955, 1958, 1960 şi 19641967), OLT (în intervalul 1950-1960, 1970, 1980-1983 şi încă o descoperire
nedatată), TIMIŞ (1878, 1904, 1980, 1981) şi VRANCEA (două în 1971, 19601965 şi 1966).
Două judeţe au câte trei descoperiri fiecare: ARGEŞ (1950-1960, 1964,
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1961) şi BISTRIŢA-NĂSĂUD (1806-1807, 1900, 1900-1910).
Judeţele cu două descoperiri de natura acelora de care ne ocupăm sunt:
BRĂILA (1953 şi 1986), BUZĂU (1972 şi 1973), CĂLĂRAŞI (1971, 1975),
GORJ (1938, 1972), HARGHITA (1953, 1958), PRAHOVA (1923, 1936),
TELEORMAN (1938 şi 1964), VÂLCEA (1964 şi 1970-1975).
Alte şapte judeţe sunt consemnate cu câte o singură descoperire:
CARAŞ-SEVERIN (1992-1993), CONSTANŢA (1978), GALAŢI (1927),
GIURGIU (1931 – cercetări extinse până în 1970, cu unele întreruperi),
MEHEDINŢI (1987), TULCEA (1954) şi VASLUI (1866).
Până în stadiul actual al cercetărilor, deocamdată sunt fără astfel de
descoperiri judeţele DÂMBOVIŢA, IALOMIŢA, MARAMUREŞ, SATU
MARE şi SUCEAVA, dar nu este nicidecum exclus faptul ca pe durata
secolului al XXI-lea să se înregistreze şi în această parte de ţară descoperiri
arheologice de acest gen, chiar dacă mulţi dintre actualii cercetători nu le vor
mai apuca.
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La statistique des trèsors d’argent géto-daces découverts
en XIXe-XXe siècles
Résumé
Cette matériel réflecter la situation de découverts des objets et des trésors en
argent de facture géto-daces découverts en XIXe-XXe siècles en Roumanie et environ
(Bulgarie, Hongrie et Serbie).

IMPORTANŢA CERCETĂRILOR ÎN ARHEOSITURILE DIN VALEA
BUDUREASCA-PRAHOVA PENTRU ÎNCADRAREA
CRONOLOGICĂ ŞI ATRIBUIREA ETNO-CULTURALĂ A
REALITĂŢILOR ARHEOLOGICE DE LA EST DE CARPAŢI
(SEC. V-VII) *
Ioan Mitrea
În martie 2009 s-a împlinit o jumătate de secol de la descoperirea
primelor situri arheologice din microzona văii Budureasca-Prahova. În mai
puţin de un deceniu, au fost identificate în microzona amintită 23 de arheosituri,
iar până la începutul anului 1983 au fost înregistrate 31 de situri arheologice.
Îndelungatele cercetări din microzona văii Budureasca, desfăşurate cu o
tenacitate şi o rigurozitate ştiinţifică exemplară au impus în arheologia
românească un ansamblu de arheosituri de o valoare deosebită şi un arheolog de
excepţie, regretatul Victor I. Teodorescu (1932-2004).
Discipol remarcabil al marelui arheolog Ion Nestor, creatorul Şcolii de
arheologie medievală în ţara noastră 1 , Victor Teodorescu a ajuns în timp să fie
considerat un arheolog de excepţie, de o acribie a cercetărilor de teren devenită
proverbială şi o valorificare ştiinţifică exemplară a artefactelor arheologice
descoperite 2 , s-a convins rapid de drumul bun pe care s-a angajat, sub
îndrumarea ilustrului său magistru, fiind un adept al ideii lui N. Iorga că „ştiinţa
dacă e bine îndrumată, înseamnă întotdeauna o înălţare a punctului de vedere, o
lărgire de orizont” 3 .
Cercetările din siturile arheologice din Valea Budureasca, coroborate cu
rezultatele cercetărilor din alte situri arheologice de la sud de Carpaţi au permis
*

Comunicare prezentată la Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice Arheologia mileniului I
p.Chr., ediţia a VIII-a, Ploieşti, 20-22 august 2009, dedicată împlinirii unei jumătăţi de secol de
la începutul cercetărilor arheologice în Valea Budureasca-Prahova. Pentru primele patru ediţii ale
acestei importante manifestări ştiinţifice a se vedea textul nostru intitulat Sesiunea de
comunicări-ştiinţifice Arheologia mileniului I p.Chr., organizată de Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, în Zargidava, IV, 2005, p. 225-230.
1
Sever Dumitraşcu, Ion Nestor – creator de şcoală arheologică, în MemAntiq, XX, 1995, p.
327-336; Ioan Mitrea, Ion Nestor (1905-1974) creator de şcoală în arheologia românească, în
Zargidava, IV, 1995, p. 25-36.
2
Toate aceste atribute se reflectă în cercetările de teren efectuate şi în studiile şi articolele
publicate, reunite acum într-un excelent volum de foştii săi colaboratori şi discipoli Cf. Victor
Teodorescu, Studii şi cercetări arheologice în Muntenia, publicat sub egida Muzeului Judeţean
de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 2009, 629 p + 2 hărţi.
3
N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. IV, Iaşi, 1999, p. 100.
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reputatului arheolog Victor Teodorescu să definească, mai deplin, conceptul de
cultură Ipoteşti-Cândeşti 4 , caracteristic secolelor V-VII în regiunile dintre
Carpaţi şi Dunăre, concept cunoscut şi acceptat azi în lumea specialiştilor din
ţară şi de peste hotare, preocupaţi, într-o măsură mai mică sau mai mare, de
istoria şi civilizaţia unor întinse regiuni din Europa răsăriteană din veacurile de
mijloc ale primului mileniu creştin.
Împlinirea a 50 de ani de la începutul cercetărilor în siturile arheologice
din Valea Budureasca este un prilej deosebit nu numai pentru evaluare drumului
parcurs, a rezultatelor acestor cercetări cu sublinierile de rigoare privind
semnificaţia şi locul lor în ansamblul scrierii istoriei secolelor de mijloc ale
primului mileniu creştin, dar şi pentru evidenţierea importanţei acestor
investigaţii la încadrarea cronologică şi atribuirile etno-culturale ale realităţilor
din alte regiuni ale teritoriului vechii Dacii, cum ar fi, de exemplu, regiunile de
4

Victor Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cândeşti în lumina cercetărilor arheologice din
nord-estul Munteniei (regiunea Ploieşti), în SCIV, 15, 1964, p. 483-503; idem, O nouă cultură
arheologică recent precizată în ţara noastră: Cultura Ipoteşti-Cândeşti (sec. V-VII), în
Revista Muzeelor, II, 1965, număr special, p. 447; idem, La culture Ipoteşti-Cândeşti, în Actes
du VIIe Congres International des sciences Pre- et Protohistorique, Prague, t. 2, 1966, p. 10411044; Victor Teodorescu, Marinela Peneş, Matricea de incidenţă a siturilor arheologice de la
Budureasca (Budureasca 1-Budureasca 31), jud. Prahova, oglindă a continuităţii culturale şi
a densităţii paleodemografice în zonă, în Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova.
Studii şi comunicări, I, 1984, p. 11-50; Victor Teodorescu, Vasile Dupoi, Marinela Peneş, Dan
Lichiardopol, Gh, Panait, Staţiunea arheologică Budureasca, jud, Prahova (complexele dacoromane şi străromâneşti), în MCA, A XVII-a sesiune naţională anuală de rapoarte, 1983,
Ploieşti, II, 1993, p. 365-388; Victor Teodorescu, Vasile I. Dupoi, Marinela Jibotean Peneş,
Gheorghe Panait, Budureasca. Străveche şi statornică vatră de civilizaţie la originile
poporului român. Cercetările arheologice din anul 1983 privind complexele străromâneşti
de tip Ipoteşti-Cândeşti (sec. V-VII e.n.), în Mousaios, V, 1999, p. 91-117. Pentru întreaga
bibliografie privind cercetările arheologului Victor Teodorescu în microzona văii Budureasca a se
vedea Alin Frînculeasa, Bibliografia arheologică a judeţului Prahova, Bucureşti, 2005, p. 9195 şi volumul citat la nota 2, passim. La cercetările din arheositurile din valea Budureasca,
conduse nemijlocit de către Victor Teodorescu vreme de aproape patru decenii şi continuate azi
de unii dintre colaboratorii săi, au participat, în diverse etape ale cercetării, şi cunoscuţii arheologi
Vasile I. Dupoi, Marinela Jibotean-Peneş, regretatul Dan Lichiardopol, precum şi Bogdan
Ciupercă, Alin Frînculeasa, Andrei Măgureanu, Florea Mogoşanu, Mircea Sfârlea, Răzvan Ciucă,
V. Drâmboceanu şi Gheorghe Panait. Toţi cei menţionaţi, începând cu regretatul mare arheolog
Victor Teodorescu şi până la cei care continuă munca de cercetare în zonă în zilele noastre, merită
stima şi recunoştinţa noastră pentru efortul de a pune în circuitul ştiinţific şi muzeistic un obiectiv
arheologic de excepţie cum este cel format de ansanblul arheositurilor arheologice din microzona
văii Budureasca. De-a lungul anilor, pentru această cultură s-au folosit mai multe denumiri,
începând cu Ipoteşti-Cândeşti (I. Nestor, 1960), Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti (M. Comşa, 1963), etc.
Victor Teodorescu de la început până la sfârşitul vieţii sale a preferat nominativul de cultura
Ipoteşti-Cândeşti. Cf. op.cit., în SCIV, 15, 1964, 4, p. 483, până la ultimul text publicat în timpul
vieţii, op.cit., în Mousaios, V, 1999, p. 91-117. Cf. şi un text inedit publicat, postum, vezi
volumul Victor Tedorescu, Studii şi cercetări arheologice în Muntenia, Ploieşti, 2009, p. 537617. Dar chiar şi această denumire autorul o considera provizorie, Ibidem, p. 612.
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la est de Carpaţi, în fapt din spaţiul carpato-nistrean.
O asemenea încercare de bilanţ şi evaluare, vizând consideraţii privitoare
la istoria generală a spaţiului vechii Dacii, nu poate fi decât generatoare de noi
impulsuri, în fapt poate chiar de noi direcţii de cercetare.
S-a făcut deseori observaţia că bilanţurile periodice, de data aceasta în
istoriografie, având deseori ca finalitate chiar lucrări de sinteză, sunt absolut
necesare.
Cu peste un secol în urmă, unul din marii noştri istorici, făcea observaţia,
valabilă şi azi, că „istoria unui timp se clădeşte întotdeauna cu materialul adunat
până atunci”, altfel ea ar fi amânată la nesfârşit. „Căci descoperirile se fac
neîncetat, cunoştinţele se întind şi se adâncesc, mărind fără încetare orizontul
istoriei” spunea A.D. Xenopol, convins că timpul aduce completări, corecţii,
revizuiri, întregind „arborele istoriei” şi că „orice epocă e în drept să aibă
propria sinteză istorică” 5 .
Revenind la cercetările arheologice din microzona văii Budureasca,
trebuie făcută remarca importantă că dacă în urmă cu jumătate de secol această
microzonă era aproape o mare pată albă pe harta arheologică a României, astăzi
este una din cele mai cunoscute şi bogate zone din regiunile sud-carpatice, cu
situri arheologice din diverse epoci, respectiv din paleoliticul superior până în
secolul al VIII-lea d.Hr., dar cu precădere din veacurile de mijloc ale primului
mileniu d.Hr., respectiv din secolele V-VII, etapă de răscruce în istoria
romanităţii nord-dunărene.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, cercetările din microzona Budureasca au
permis nu numai cunoaşterea evoluţiei comunităţilor săteşti dintr-o microzonă
bine delimitată natural, în cursul secolelor V-VII, dar şi la mai deplina definire a
conceptului de cultură Ipoteşti-Cândeşti, cultură caracteristică regiunilor de la
sud de Carpaţii Meridionali în secolele menţionate. În acest sens, un singur
exemplu este semnificativ. V. Teodorescu, a definit cu o acribie ştiinţifică
exemplară, categoriile, subcategoriile, grupele şi speciile ceramicii IpoteştiCândeşti, stabilind o schemă tipologică, acceptabilă şi azi.
Îndelungatele cercetări în siturile din microzona văii Budureasca,
îndeosebi cele din arheositurile Budureasca 3, 4, 5, 9, 31, au permis în primul
rând cunoaşterea mai temeinică a începuturilor şi sfârşitului culturii IpoteştiCândeşti, a etapelor sale de evoluţie internă, respectiv a evoluţiei demografice,
social-economice şi culturale (însemne şi obiecte paleocreştine), cu observaţii
inedite privind sistemul constructiv evoluat, dotat cu instalaţii de încălzire
diverse (vetre simple, cuptoare din pietre şi cuptoare din lut), locuinţe-atelier ale
5

A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ed. IV, Bucureşti, 1985, p. 35; Alexandru
Zub, Continuitate şi înnoire în discursul istoric, în volumul Românii în Europa medievală
(Între Orientul bizantin şi Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei,
volum îngrijit de Dumitru Ţeicu, Ionel Cândea, Brăila, Editura Istros, 2008, p. 56.
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unor meşteşugari deja specializaţi în obţinerea dar şi în prelucrarea metalelor
feroase şi neferoase, dar şi a legăturilor dintre această cultură şi culturile
contemporane din celelalte regiuni ale teritoriului vechii Dacii, precum şi cu
civilizaţia romano-bizantină. Menţionând faptul că aceste cercetări au contribuit
la mai buna cunoaştere a începuturilor culturii Ipoteşti-Cândeşti, înseamnă că
implicit acceptăm realitatea arheologică că aceleaşi cercetări au contribuit şi la
cunoaşterea sfârşitului culturii Sântana de Mureş, cultură caracteristică etapei ce
precede manifestarea culturii Ipoteşti-Cândeşti. Veriga de legătură între cele
două culturi, la sud de Carpaţi, o constituie cultura Cireşeanu 6 .
Observaţia este valabilă nu numai pentru sfârşitul culturii Sântana de
Mureş din regiunile sud-carpatice, dar şi pentru regiunile est-carpatice, în care
sfârşitul culturii Sântana de Mureş 7 se întrepătrunde cu începuturile culturii
Costişa-Botoşana-Hansca 8 , începuturi care coincid cu cele ale culturii IpoteştiCândeşti 9 .
Într-o măsură mult mai mare şi cu rezultate notabile, cercetările din
microzona văii Budureasca, privind secolele V-VII, au fost şi sunt folosite ca
materiale, respectiv artefacte arheologice, pentru analiza comparativă,
încadrarea cronologică şi atribuirea etno-culturală a descoperirilor arheologice
la est de Carpaţi, mai precis din spaţiul carpato-nistrean din aceeaşi vreme.
Pornind de la tipurile de aşezări, locuinţe şi instalaţii de încălzit, până la
conţinutul inventarului descoperit, începând cu ceramica lucrată manual şi
ceramica lucrată la roată, la diversele tipuri de unelte, obiecte de podoabă şi de
port, obiecte cu semnificaţie cultuală paleocreştină etc., toate descoperirile de la
est de Carpaţi, aparţinând secolelor V-VII, respectiv culturii Costişa-BotoşanaHansca, îşi găsesc analogii în descoperirile din siturile arheologice situate în
microzona văii Budureasca şi în general în aria culturii Ipoteşti-Cândeşti.
Dincolo de asemănările dintre materialele descoperite în aria culturii
Costişa-Botoşana-Hansca cu cele din aria culturii Ipoteşti-Cândeşti, pot fi
semnalate şi alte similitudini importante. Aşa de exemplu complexul de aşezări
6

Victor Teodorescu, op.cit., Ploieşti, 2009, p. 363-409; 450-493.
Vasile Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă (Sfârşitul sec. al III-lea-a
doua jumătate sec. al V-lea), Bucureşti, Editura Arc, 2004; Ioan Mitrea, Contribuţia
cercetărilor arheologice de la Bârlad-Valea Seacă la cunoaşterea culturii Sântana de Mureş,
în AMT, II, 2007, p. 7-11.
8
Ioan Mitrea, Observaţii privind sfârşitul culturii Sântana de Mureş şi începuturile culturii
Costişa-Botoşana-Hansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice, în Carpica, XXXIV,
2005, p. 133-139.
9
Dan Gh. Teodor, Populaţia autohtonă în regiunile extracarpatice în secolele V-VII, în
Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 652; idem, Réalités etnoculturelles du nord du Bas Danube aux Ve-VIIe siècles ap.J.C., în vol. Ethnic Contacts and
Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the
Ottoman Conquest, Romanian Academy. Institute of Archaelogy (Editad by Victor Cojocaru),
Iaşi, Trinitas, 2005, p. 417-422.
7
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din microzona Budureasca, cu cele 31 de arheosituri identificate şi în mare
măsură cercetate, până acum 10 , pune în evidenţă un fenomen important, şi
anume că alături de obişnuita şi frecventa continuitate pe verticală, observată în
multe din aceste arheosituri, avem deseori în secolele V-VII şi o continuitate pe
orizontală. Această continuitate pe orizontală întâlnită în mai multe microzone
din regiunile de la sud de Carpaţi, amintind pe lângă microzona Budureasca,
microzona Dulceanca şi microzona Şirna etc., se regăseşte şi în multe
microzone din regiunile de la est de Carpaţi 11 , ca de exemplu la BotoşanaSuceava, Davideni şi Izvoare-Bahna din judeţul Neamţ, Dodeşti-Vaslui, Hansca
din Republica Moldova etc. şi presupune şi o anumită mobilitate a comunităţilor
săteşti, dar pe distanţe relativ mici, de regulă în aceeaşi microregiune şi nu „o
retragere la munte”.
S-a făcut deja observaţia că întotdeauna mobilitatea comunităţilor săteşti,
din epoca marilor migraţii, s-a circumscris unei stabilităţi microzonale 12 .
Pentru a evidenţia că multe din realităţile esenţiale şi dominante cantitativ
descoperite în arheositurile din microzona văii Budureasca, şi în general în
siturile arheologice aparţinând culturii Ipoteşti-Cândeşti, se regăsesc în
realităţile cercetărilor din spaţiul carpato-nistrean, vom lua spre exemplificare,
sub formă de studiu de caz, trei din aşezările din secolele V-VII, respectiv
aşezările de la Botoşana-Suceava 13 , Davideni-Neamţ 14 şi Hansca, din Republica
Moldova 15 , cele mai întinse aşezări cercetate sistematic în spaţiul şi timpul la
care ne referim. Numele acestor aşezări se regăsesc şi în denumirea complexului
cultural Costişa-Botoşana-Hansca, caracteristic spaţiului carpato-nistrean în
secolele V-VII, complex arheologic contemporan cu cel de la sud de Carpaţi,
denumit Ipoteşti-Cândeşti.
10

Victor Teodorescu, Marinela Peneş, op.cit., p. 11 şi urm., cf. şi V. Teodorescu şi colab., op.cit.,
în Mousaios, V, 1999, p. 91-117.
11
Dan Gh. Teodor, Asptecte etno-demografice ale continuităţii la est de Carpaţi în secolele
V-XI e.n., în Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice ale Academiei Române, seria IV, 1987, t. XII,
Bucureşti, 1990, p. 175-176.
12
Ioan Mitrea, Continuitea şi cercetarea arheologică microzonală, în Ateneu – Revistă de
cultură, nr. 151, Bacău, 1982, p. 11; idem, Realităţi arheologice şi etno-culturale în spaţiul
carpato-nistrean în secolele VI-VII, în Carpica, XXIII/ 2, 1992, p. 220.
13
Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea de
la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984, 131 p.
14
Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la
Davideni din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, Editura Constantin Matasă, 2001, 400 p.
15
Igor Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrean în epoca evului mediu
timpuriu (sec. V-VII D.CHR.), Chişinău, Editura Cartdidact, 1998, p. 10-15; Gheorghe Postică,
Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2007, p. 98-100. În aceste lucrări se găseşte întreaga bibliografie privitoare la
cercetările arheologice de la Hansca, de care şi-au legat numele, în special, regretatul arheolog
Ioan Hâncu, şi în ultimele decenii distinsul arheolog Gh. Postică.
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Astfel, locuinţe de tipul celor descoperite în aşezările din microzona văii
Budureasca 16 , bordeie şi locuinţe cu podeaua puţin adâncită, monocelulare,
având ca instalaţii pentru foc vetre simple, cuptoare din pietre şi cuptoare din
lut, deseori cotlonite în peretele bordeiului, cu unele amenajări speciale cum ar
fi laviţele din lut cruţat, se întâlnesc şi la Botoşana 17 , fiind numeroase în marea
aşezare de la Davideni-Neamţ 18 sau la Hansca, în Republica Moldova 19 .
Ceramica, categoria de artefacte arheologice cea mai frecventă în
aşezările din secolele V-VII, atât categoria lucrată la roată, cât şi aceea modelată
manual, este în mare măsură comună siturilor de la Budureasca şi din toată aria
culturii Ipoteşti-Cândeşti 20 , precum şi aşezărilor de la Botoşana 21 , Davideni 22 şi
Hansca 23 .
Menţionăm că alte numeroase piese de inventar, cum ar fi unelte, piese de
port şi de podoabă, până la creuzete, linguri de turnat metale, cuptoare pentru
redus minereul de fier şi cuptoare, tipare, gravoare etc. pentru prelucrarea
metalelor, care atestă prezenţa unor ateliere meşteşugăreşti şi evident a unor
meşteri specializaţi, fie locali sau meşteri itineranţi, descoperite în arheositurile
din microzona văii Budureasca, sau în general în aria culturii IpoteştiCândeşti 24 , se reîntâlnesc în aşezările de la Botoşana 25 , Davideni 26 şi Hansca 27 ,
sau în alte aşezări din aria culturii Costişa-Botoşana-Hansca, specifică
regiunilor din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-VII 28 .
Trebuie evidenţiat nu doar faptul că multe elemente ale culturii Ipoteşti16
Victor Teodorescu, op.cit., în SCIV, 15, 1964, 4, p. 488-489; Victor Teodorescu, Vasile Dupoi,
Marilena Peneş, Dan Lichiardopol, Gh. Panait, op.cit., în MCA, A XVII-a sesiune naţională
anuală de rapoarte, 1983, Ploieşti, II, 1993, p. 365-386; Victor Teodorescu, V. Dupoi, Marilena
Jibotean Peneş, Gh. Panait, op.cit., p. 91-117.
17
Dan Gh. Teodor, op.cit., p. 24-48.
18
Ioan Mitrea, op.cit., p. 182-191.
19
Cf. bibliografia citată mai sus, la nota 15.
20
Victor Teodorescu, op.cit., în SCIV, 15, 1964, p. 485-496; Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări
din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti,
1974, p. 75.
21
Dan Gh. Teodor, op.cit., p. 51-54.
22
Ioan Mitrea, op.cit., p. 149-156, 166-171.
23
Igor Corman, op.cit., p. 60-72; Gheorghe Postică, op.cit., p. 162-163.
24
Victor Teodorescu, Centre meşteşugăreşti din sec. V/VI-VII e.n. în Bucureşti, în Bucureşti.
Materiale de istorie şi muzeografie, IX, 1972, p. 73-101; Suzana Dorinescu-Ferche, La culture
„Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti” (Ve-VIIe siècles). La situation en Valachie, în Dacia, N.S.,
XXVIII, 1984, 1-2, p. 117-147; Eugen-Marius Constantinescu, Memoria pământului dintre
Carpaţi şi Dunăre. Nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei în veacurile IV-XI d.Hr.,
Bucureşti, 1999, p. 38, 41-45.
25
Dan Gh. Teodor, op.cit., p. 49-51, 56-58.
26
Ioan Mitrea, op.cit., p. 133-149; 158-166.
27
Igor Corman, op.cit., p. 30-73; Gheorghe Postică, op.cit., p. 155-157, 159, 161, 162-163.
28
Dan Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Hr., Iaşi, 1996,
passim.
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Cândeşti se regăsesc în aşezările din spaţiul carpato-nistrean, dar azi putem
localiza şi zona geografică în care cele două mari complexe culturale,
caracteristice regiunilor extracarpatice în secolele V-VII, îşi dau mâna, în sensul
că se întrepătrund, şi elemente ale celor două culturi se regăsesc în aceeaşi
aşezare, aşa cum s-a putut constata prin cercetările de la Oreavu-Vrancea, într-o
aşezare din secolele V-VI 29 . Elementele comune din conţinutul celor două
culturi caracteristice regiunilor extra-carpatice sunt atât de numeroase încât
arheologul Radu Harhoiu afirmă că în fapt cultura Ipoteşti-Cândeşti este atestată
şi în Moldova (la Costişa, Botoşana, Dodeşti, Davideni etc.), precum şi în
Transilvania (la Brateiu 30 ). În linii mari subscriem la această teză. În fapt
culturile Ipoteşti-Cândeşti, de la sud de Carpaţi, Costişa-Botoşana-Hansca, din
spaţiul carpato-nistrean şi cultura Bratei-Sighişoara-Ţaga-Biharea, din
Transilvania, sunt aspecte regionale, cu trăsături comune dar şi cu unele
particularităţi, care definesc cultura romanică, în fapt străromânească, din tot
spaţiul vechii Dacii, o cultură influenţată în secolele VI-VII de grupurile slave
aflate în migraţie spre Dunărea de Jos.
Acum, la marcarea a 50 de ani de la începutul cercetărilor în siturile
arheologice din microzona văii Budureasca, şi după peste patru decenii de la
începutul cercetărilor privind cultura Costişa-Botoşana (numită după 1989,
cultura Costişa-Botoşana-Hansca), putem afirma că rezultatele cercetărilor din
arheositurile de la Budureasca au avut o importanţă semnificativă pentru
încadrarea cronologică şi atribuirea etno-culturală a realităţilor arheologice din
spaţiul carpato-nistrean, specifice sec. V-VII.
Multitudinea de elemente comune, în conţinutul culturilor IpoteştiCândeşti şi Costişa-Botoşana-Hansca, pune în evidenţă unitatea culturii
materiale locale, romanice, din secolele V-VII din întreg spaţiul extra-carpatic
al vechii Dacii. Dacă avem în vedere şi legăturile evidente ale acestor complexe
culturale cu civilizaţia locală romanică din Transilvania, aşa cum aceasta este
evidenţiată de conţinutul culturii Bratei-Sighişoara-Ţaga-Biharea, atunci putem
vorbi de unitatea civilizaţiei romanice la nivelul întregului spaţiu nord-dunărean
al vechii Dacii, realitate arheologică şi istorică ce face din teritoriul carpatodunărean o autentică „provincie culturală romano-bizantină” 31 . În acest tablou
arheologic şi istoric, întregit şi de nuanţele aduse de elementele alogene
prezente în aceste regiuni, în cursul secolelor VI-VII, arheositurile din
microzona văii Budureasca au devenit repere reprezentative, adevărate borne ale
29

Ioan Mitrea, Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea, în Studii şi
Comunicări, I, Focşani, 1978, p. 49-50.
30
Radu Harhoiu, sub voce Ipoteşti-Cândeşti, în Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a
României, vol. II (D-L), coordonator ştiinţific Constantin Preda, Bucureşti, 1996, p. 266.
31
Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie
istorică, Bucureşti, 1991, p. 207.
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arheologiei primului mileniu creştin din nordul Dunării.
Fără îndoială unele din aprecierile şi concluziile lui Victor Teodorescu,
iniţiatorul şi coordonatorul timp de aproape patru decenii, al cercetărilor
arheologice din microzona văii Budureasca, şi autorul principal al definirii
conţinutului culturii Ipoteşti-Cândeşti, vor fi modificate şi nuanţate de
cercetările noilor generaţii de arheologi. Lucrul este firesc şi s-a petrecut mereu
şi în arheologie precum în istoriografie în general. În fond, cum s-a observat, cu
mult timp în urmă, fiecare generaţie „aducându-şi piatra la templul grandios şi
mereu neîmplinit al lui Clio” 32 .
Chiar şi cei mai puţin optimişti şi mai rezervaţi trebuie să accepte că în
ultima jumătate de secol s-a acumulat o importantă „bancă de date” care
judicios folosită poate aduce lămuriri şi concluzii credibile asupra unei etape de
răscruce pentru soarta romanităţii nord-dunărene, cum este aceea a secolelor VVII. Situaţia bazei documentare azi este mult mai bună decât aceea de acum o
jumătate de secol. Pentru a merge mai departe considerăm că se impune o mai
atentă analiză şi o regândire a istoriei secolelor V-VII, şi pe un plan mai larg a
întregii istorii a primului mileniu creştin, din spaţiul vechii Dacii „ca o
îndatorire a profesionistului şi nu o rescriere programată a istoriei, ostentativă,
care a dat deja atâtea rebuturi” 33 .
Continuarea cercetărilor în arheo-siturile din microzona văii Budureasca
şi din alte zone adiacente, elaborarea unei monografii cuprinzătoare a tot ceea
ce s-a acumulat până acum prin cercetările efectuate aici, ar fi un gest de
deplină normalitate, de firească recunoştinţă faţă de cel care a iniţiat şi
coordonat mult timp importantele cercetări arheologice la care ne-am referit.
Este aceasta o datorie a noastră, cei de azi, ca o pildă pentru cei ce vor veni
după noi. Să ne reamintim, în acest moment, frumoasele cuvinte spuse de V.
Pârvan, cu privire la datoria respectului pentru înaintaşi dar şi cu privire la
legătura dintre generaţii: „Oamenii noui, înflorind în marea lumină a vieţii, se
pleacă cu reculegere spre pământul unde dorm oamenii vechi, din tăria cărora
au crescut ei, oamenii noui, ca florile nouă din pulberea florilor vechi” 34 .

32

L’Histoire et ses methodes, ed. Charles Samaran, Paris, 1961, p. VII, apud Alexandru Zub,
op.cit., p.58, nota 28.
33
Alexandru Zub, op.cit., p. 61.
34
Vasile Pârvan, Memoriale, Bucureşti, 1923, p. 164.
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The research importance in the archaeological sites of Budureasca ValleyPrahova for the chronological and ethno-cultural inclusion of the
archaeological achievements East of the Carpathians (sec. V-VII)
Summary
The fifty years since the research beginnings in the archaeological sites of the
Budureasca Valley-Prahova offer the opportunity not only for the assessment of the
results of the research, with the corresponding underlining concerning its significance
and place within the rewriting complex of the middle centuries history of the first
millennium AD, but also for the bringing into relief of the importance of these
investigations within the chronological framing and the ethno-cultural attributing of the
archaeological realities from other regions of the old Dacia’s territories such as, for
instance, the regions east of the Carpathians.
The long investigations of the Budureasca Valley, carried out with an exemplary
tenacity and scientific rigorousness, have imposed a complex of archaeosites of an
inestimable archaeologist, the regretted Victor I. Teodorescu (1932-2004), in the
Romanian archaeology.
The research in the archaeological sites of the Budureasca Valley, corroborated
with the results of the investigations in other sites south of the Carpathians enable the
reputed archaeologist formulate the concept of the Ipoteşti-Cândeşti culture
characteristic to the V-VII centuries in the aforementioned space. It should be
mentioned as an undisputed scientific fact that the results of the investigations in the
archaeological sites of the Budureasca Valley make up the main stock of artifacts for the
understanding of the content and the evolution stages of the Ipoteşti-Cândeşti culture
(V-VII).
On the other hand, the even more thoroughly understanding of the content and
the evolution stages of the Ipoteşti-Cândeşti culture (sometimes called the IpoteştiCândeşti-Ciurel culture , thought at the present stage of investigations the BudureascaIpoteşti-Cândeşti would be more fitting) allowed the find of some common elements
that have a correspondent in the archaeological realities east of Carpathians from the VVII centuries.
Thus, in defining the content of the Costişa-Botoşana culture (after 1990 called
the Costişa-Botoşana-Hansca culture) characteristic to the V-VII centuries of the
Carpathian-Dniester/Nistru space, of its evolution stages, the ever more conclusive and
ever richer results concerning the Ipoteşti-Cândeşti culture have been really useful, a
fact broadly brought into relief by the present work.
We can affirm, on the marking of fifty years since the research beginnings in the
Budureasca Valley, and after over four decades of investigations regarding the CostişaBotoşana culture, that the results of our research in the Budureasca Valley, and on a
larger scale of the Ipoteşti-Cândeşti culture, have had and have a great importance for
the chronological inclusion and ethno-cultural attributing of the archaeological realities
east of the Carpathians throughout the V-VII centuries.

PORTRETE BRODATE ŞI INTERFERENŢE STILISTICE ÎN MOLDOVA
EPOCII LUI IEREMIA MOVILĂ ŞI A LUI VASILE LUPU
Răzvan Theodorescu
„Binecredinciosul şi iubitorul de Hristos Io Ieremia Mogilă voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al ţării Moldovei, domnii 10 ani şi 10 luni şi 14 zile cu frica lui
Dumnezeu şi ţării sale din toate părţile îi făcu bună pace; el se mută în domnul cu
pace din domnie şi din viaţă, având această făptură şi înfăţişare (s.n.) în anul 7114,
luna lui iunie 30”1 . Cu această inscripţie slavonă, atât de tradiţională şi de medievală
în limbaj, care îi dă înconjur într-un chenar şi el tradiţional – nu mai puţin cu
sublinierea, înnoitoare ca spirit şi de data aceasta foarte puţin tradiţională, a prezenţei
unei reprezentări portretistice într-o operă de ev mediu – acoperământul de mormânt
din 1606, de la mănăstirea Suceviţa, al boierului devenit domn, descins probabil, prin
mamă, din dinastia legiuită a Moldovei, aceea a Muşatinilor, deschide – aşa cum s-a
socotit pe bună dreptate – o pagină nouă în istoria broderiei vechi româneşti2 .
Portret de „prinţ medieval, cu alură de condotier”3 – s-a spus, sugerându-se
astfel dintr-o dată „modernitatea” chipului în care este reprezentat voievodul
moldovean ce a inaugurat veacul al XVII-lea printr-o operă de patronaj artistic care
prelungea, programatic, tradiţia secolului precedent –, portret în care este presimţită
„o atmosferă încă străină de societatea moldovenească”, ţinând de „ambianţa
mondenă a principilor din lumea Occidentului, pe care voievodul îl cunoscuse direct
şi prin Polonia, a doua sa patrie”4 , iată o judecată ce nu poate fi decât omologată în
1

Hurmuzaki, Supl. II, vol. 1, pagină de titlu.
Pentru această piesă de excepţie vezi M.A. Musicescu, Broderia medievală românească, Bucureşti,
1969, cat. 42, p. 41, fig. 70-72.
3
Ibidem, p. 17. Memorabilă şi sintetică, descrierea acestei piese, datorată lui Henri Focillon, evocă de
asemenea atmosfera europeană a vremii : «sur les épaules dorrées de Jérémie Movila, sur sa statue d’or,
dans la dorure de l`encadrement précieux, parait un visage à la Cranach, une sorte de Frédéric le
Magnanime des rives de la Moldava, fort, trapu, barbu de noir, de la plus violente béaute» (L’ancien art
roumain, în Moyen Age. Survivances et révells, Montréal, 1945, p. 199).
4
M.A. Musicescu, loc.cit., limpede în acest sens – ca şi lămuritoare pentru studiul problemei. – este
afirmaţia aceleiaşi autoare: «Ipoteza unei influenţe din Occident pe care Ieremia Movilă l-a cunoscut direct
şi cu care a rămas în contact activ chiar în domeniul artistic prin relaţiile sale cu Polonia, merită un studiu
mai adâncit» (Broderia, în Arta în Moldova de la începutul secolului al XVII-lea până în primele
decenii ale secolului al XIX-lea, în Istoria artelor plastice în România, II, Bucureşti, 1970, p. 146); cât
despre amintitele relaţii artistice ale Movileştilor cu regiunile poloneze, în speţă cu cele din sud, mai ales cu
Lvovul unde ajută biserica Adormirii Maicii Domnului, vezi mai vechiul studiu al lui P.P. Panaitescu,
Fundaţiuni religioase româneşti în Galiţia, în BCMI, XXII, fasc. 59, 1929, p. 1-19. De raporturile
portretului «sarmatic» polonez cu arta românească a acestei epoci s-a ocupat, în treacăt, M. Walicki în
cartea sa Obrazy bliskie i dalekie (ed. a II-a, Varşovia, 1963, p. 270-272). Foarte recent, un anume
2
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liniile-i generale şi nuanţată în detaliu.
Căci, fără doar şi poate, întemeietorul de nouă dinastie, înfăţişat, parcă viu, cu
întregul său orgoliu, în mantia de brocart cusută cu fir de aur, purtând hermină şi
cuşmă cu egretă, haină de argint cu cordon de aur, decupat strălucitor, cu o mână pe
sabie şi cu alta în şold, pe fondul de catifea roşie-vişinie – aşadar într-o cromatică „de
pretenţie”, de suveranitate, ce cunoscuse momente de triumf simbolic în Bizanţ, în
Occidentul medieval şi în Italia barocului5 –, oferă aici o imagine care înseamnă în
galeria portretelor laice româneşti din epoca veche, o considerabilă înnoire
compoziţională, stilistică şi ideologică, apropiindu-se de orizonturi mai vaste, ale
Europei central-răsăritene, de sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui de al
XVII-lea, aşadar din vremea de tranziţie de la Renaşterea târzie la baroc, interpretată
pentru unele din ariile culturale de aici – şi în primul rând pentru aceea poloneză –
drept vreme a manierismului6 .
Referirea la Polonia, făcută şi de alţi specialişti – e drept, pe baza unor impresii
fugare –, este pe cât de corectă pe atât de legitimă atunci când comparăm portretul
brodat al lui Ieremia Movilă, nu aşa cum s-a procedat, anume cu eventuale reliefuri
funerare medievale7 , ci cu unele dintre portretele poloneze pictate ale epocii
„sarmatismului”, aşadar ale acelui curent cultural aristocratic, conservator şi cu
afluxuri orientale, întrepătruns cu barocul dar nu confundat cu el8 , ce a dominat la
sfârşitul secolului al XVI-lea şi în secolul al XVII-lea „Respublica Polonorum” şi
lumea nobiliară venită în contact cu aceasta, în Lituania şi în Bielorusia, în Ucraina, în
Ungaria şi în Moldova; aceeaşi referire poate prinde un contur şi mai precis dacă ne
«sarmatism» a fost corect detectat de către D. Ionescu în broderia lui Ieremia Movilă (Le Baroque en
Moldavie au 17e siècle. Une introduction, în Synthesis, IV, 1977, p. 95), făcând însă o apropiere ciudată
şi de neînţeles între această piesă şi acoperământul de mormânt al lui Simion Movilă, păstrat la aceeaşi
mănăstire a Suceviţei, operă foarte deosebită stilistic de cea dintâi, ţinând din plin de tradiţia medievală
moldovenească a acestui tip de reprezentare funerară şi cu paralele semnificative, în secolele XVI şi XVII,
în unele broderii funerare ruseşti (M.A. Maiasova, Drevnerussqoe şilie, Moscova, 1971, cat. 49-55). O
surprinzătoare eroare de judecată găsim înserată în adesea foarte interesantele comentarii ale lui E. Papu
din recenta sa lucrare, Barocul ca tip de existenţă (II, Bucureşti, 1977, p. 282), unde imaginea domnească
din acelaşi acoperământ de mormânt a lui Ieremia Movilă e socotită asemănătoare, stilistic, cu imagini ale
picturii murale de la Suceviţa cu care în fapt portretul brodat al voievodului nu are nimic comun, tocmai
din punctul de vedere al stilului. De asemenea, foarte recent – dar şi foarte tangenţial – legăturile Moldovei
cu sfera «sarmatismului» polonez le aminteşte, în urma noastră, I.I. Tananaeva (Sarmatskii portret. Iz
istorii polskogo portreta epohî barokko, Moscova, 1979, p. 113, p. 274) care reproduce broderia
funerară cu chipul lui Ieremia Movilă (Ibidem, p. 113, fig. 38).
5
J. Huizinga, Amurgul evului mediu. Studiu despre formele de viaţă şi de gândire din secolele al
XIV-lea şi al XV-lea în Franţa şi în Ţările de Jos, Bucureşti, 1970, p. 434-439; F. Haskell, Mecenati e
pillori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nel l’erà barocca, Florenţa, 1966, p. 57.
6
J. Bialostocki, Noţiunea de materialism şi arta poloneză, în O istorie a teoriilor despre artă (sec.
XV-XX), Bucureşti, 1977, p. 278-308; cf. Manierismus und «volkssprache» in der polnischen Ckunst,
în Stil und ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft, Dresda, 1966, p. 36-56.
7
V. Vătăşianu, L’arte bizantina in Romania. I ricami liturgici, Roma, 1945, p. 38.
8
J. Tazbir, Sarmatysm a barok, în Kwartalnik Historyczny, 4, 1969, p. 815-880.
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vom aduce aminte, pe de o parte, de ceea ce însemna în jurul anului 1600 prezenţa
politică a regalităţii din Varşovia lui Sigismund al III-lea Vasa şi a magnaţilor pe
întreg eşichierul Europei de răsărit, pe de altă parte, de chiar legăturile polone ale
Movileştilor; aceasta chiar dacă, trebuie adăugat de îndată, trimiterea spre portretele
Poloniei catolice din Renaşterea târzie şi de la începuturile barocului îşi păstrează,
pentru portretul lui Ieremia Movilă din muzeul de la Suceviţa, numai o parţială
valabilitate stilistică şi una iconografică mai largă, sensul mai profund al apariţiei
imaginii principelui moldav trebuind căutată negreşit în chiar tradiţia medievală şi
ortodoxă a tehnicii broderiei şi a efigiei funerare româneşti din epoca Bizanţului final
şi din aceea postbizantină. Era în ordinea firească a lucrurilor ca acel „homo novus”
care era voievodul ce a stăpânit Moldova din 1595 începând, să-şi dorească imaginea
întru posteritate plină de putere, de energie, aşa cum ne apare ea pe broderia de la
Suceviţa, iar stilistic vorbind, este uşor de înţeles de ce şi în acest sens imagini
nobiliare şi regale întâlnite, desigur, în numeroasele sale peregrinări prin Polonia
oligarhică şi catolică, la curţile şi în castelele de aici, din jurul lui 1600, vor fi fost
pline de sugestii pentru boierul moldovean de neam înalt – fiu de mare logofăt şi de
probabilă domniţă muşatină9 –, ce petrecuse în 1588 ca sol al lui Petru Şchiopul pe
malurile Vistulei şi în părţile lituane10 , intitulându-se cu pompă „marschalcus
supremus provinciae Moldaviae”, apărând contemporanilor străini drept „primus inter
Valachos”11 – intrând ca atare în corespondenţă cu legatul apostolic şi cu însuşi papa
Sixtus al V-lea12 –, pentru înaltul feudal care, deşi „narodu woloskiego” primea în
1593, printr-un decret al suveranului polono-suedez de la Varşovia şi cu asentimentul
Dietei, indigenatul polon13 , hălăduind multă vreme în Podolia, pe domeniul movilesc
de la Uście, pentru domnul pus în scaun cu ajutor polonez14 , aflat în permanent
contact cu coroana polonă şi cu marele-i hatman, faimosul Zamoyski15 , cel
recunoşteau în 1597 domn pe viaţă şi ereditar16 , pentru voievodul român înrudit, prin
căsătoriile fiicelor sale, cu întreaga mare aristocraţie polonă dătătoare de regi, în frunte
cu neamurile Wisnowiecki şi Potocki, Corecki şi Firlej17 , în fine, pentru spiritul
cultivat ce regreta într-o scrisoare din vremea boieriei a nu fi fost un „Cicero
eloquentissimus”18 şi care sprijinea nu puţin, ca boier şi ca domn, propaganda acelor
9

I. Miclescu-Prăjescu, New Data Regarding the Installation of Movila Princes, în The Slavonic and
East-European Review, 115, 1971, p. 228.
10
A. Mesrobeanu, Rolul politic al Movileştilor până la domnia lui Ieremia Vodă, în Cercetări Istorice,
1, 1925, p. 170.
11
Hurmuzaki, XI, nr. 430, p. 295 (ştiut aşa de Reinhold Heidenstein, biograful lui Jan Zamoyski).
12
Hurmuzaki, III, nr. 101, p. 114-115; nr. 102, p. 115-116.
13
Hurmuzaki, I, supl. II, nr. 165, p. 325-327; de altfel şi unii străini precum franciscanul Bernardino
Quirini, îl ştiau ca «nobil polon» (Călători străini despre ţările române, IV, Bucureşti, 1972, p. 35).
14
Hurmuzaki, I, supl. II, nr. 176, p. 344-345.
15
Ibidem, passim.
16
A. Mesrobeanu, op.cit., p. 189; I. Miclescu-Prăjescu, op.cit., p. 217.
17
S. de Zotta, Ştiri noui despre Movileşti, în Arhiva genealogică, II, 1913, p. 102-103.
18
N. Iorga, O scrisoare de boierie a lui Ieremia Movilă, în Studii şi documente cu privire la istoria
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iezuiţi din Polonia19 care între 1600 şi 1700 şi-au pus o anume amprentă asupra
educaţiei umaniste a câtorva dintre marii moldoveni ai epocii, între care cronicarii
Grigore Ureche, Miron şi Nicolae Costin.
Cum vor fi arătat imaginile pe care le socotim hotărâtoare pentru apariţia
aceleia de pe broderia funerară a lui Ieremia Movilă? Sunt toate de tipul celor foarte
numeroase, ce pot fi întâlnite în colecţii şi galerii de muzee de la Varşovia şi
Willanow, de la Toruń şi Cracovia20 , portrete pictate „in effigie”, cu sau fără caracter
funerar, la rându-le, specifice vremii „sarmatismului” şi epocii de patronaj artistic
aulic, inaugurat după 1587 de Sigismund al III-lea21 – protectorul şi suzeranul lui
Ieremia Movilă –, portrete cu un pronunţat coeficient de realism, dătătoare de iluzie a
vieţii22 , dominând fondul cu însemne mai mult sau mai puţin simbolice şi teatrale,
sugerând arhitecturi, peisaje sau mobilier din recuzita renascentistă, dătătoare de
măsură pentru somptuozitatea, pentru fastul şi orgoliul nobilimii polone a epocii23 ,
pentru puterea suveranilor şi mai ales a magnaţilor aceleiaşi Polonii care sunt cel mai
adesea portretizaţi în acest fel, în haine luxoase, de culori strălucitoare – între care
roşul ocupă un loc însemnat –, în mătăsuri şi blănuri, împodobiţi cu bijuterii,
înconjuraţi de armuri şi purtând arme între care se distinge în primul rând, ţinută
întotdeauna cu o mână autoritară, ca un însemn de rang obligatoriu, sabia lungă
permisă în epocă doar nobililor24 , străjuiţi de cele mai multe ori, în colţul de sus, în
dreapta sau în stânga, de blazoanele personale ce constituie şi ele un semn distinctiv al
acestor vremuri de triumf nobiliar, de exaltare a rolului politic al aristocraţiei feudale,
obsedate de genealogii ilustre şi fantastice, de heraldică şi de poezie emblematică25 .
Sunt imagini, toate, care, legate încă pe alocuri de canonul reprezentării funerare
medievale, depăşesc în fapt Renaşterea cu ale sale numeroase epitafe pictate, cu scene
religioase, cu steme şi donatori princiari sau burghezi, dar nu ating încă pe de-a
întregul sfera somptuoasei şi încărcatei picturi „de aparat” a barocului occidental, atât
de prezent, prin filieră flamandă, germană şi italiană, în Polonia.
Că Ieremia Movilă şi membrii familiei sale – devenită dinastie voievodală a
Moldovei la începutul secolului al XVII-lea – au putut cunoaşte în peregrinările lor
poloneze exact acest tip de portret nobiliar, lucrul este de la sine înţeles, ştiut fiind cât
românilor, XI, Bucureşti, 1906, p. 109-110.
19
A. Mesrobeanu, op.cit., p. 188.
20
Cercetări personale efectuate în noiembrie-decembrie 1977.
21
W. Tomkiewicz, Polska kultura artystyczna u progu, XVII, w, în Sztuka akolo roku 1600,
Varşovia, 1974, p. 14; A. Ryszkiewicz, Matarstwo polskie akolo roku 1600, în acelaşi volum, p. 31.
22
Ibidem, p. 38.
23
J. Bialostocki, Noţiunea de manierism…, p. 301; vezi şi T. Dobrowolski, Czerty style portretu
«sarmackiego», în Prace z historii sztuki, 45, I, 1962, p. 89-92.
24
M. Bogucka, L’atirail de la culture nobiliaire? (Sarmatisation de la bourgeoisie polonaise au
XVIIe siècle), în Acta poloniae historica, 33, 1976, p. 35-37.
25
Pentru aceasta, în general, vezi M. Praz, Emblema, impresa, epigramma, concetto, în Il giardino dei
sensi. Studii sul manierismo e il barocco, Torino, 1975, p. 226-236.
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de mult cuprinsese întregul regat moda acestor reprezentări pictate în jurul lui 1600 şi
cât de mare era în aceeaşi vreme influenţa polonă „sarmatică” în materie de stil de
viaţă, de gust, de port, de artă, de literatură, în mediile nobiliare din zonele imediat
învecinate Poloniei şi îndeosebi ţinuturilor ei meridionale unde o anume
întrepătrundere a efigiei de sorginte renascentist-apuseană cu costumele şi cu armele
din Orient26 putea să apropie şi mai mult de un asemenea gust polonez şi de
asemenea imagini de nobili ai Republicii Regale pe cei ce erau mai obişnuiţi, în
condiţiile istorice şi culturale ale ţinutului lor, cu elementele artistice venite, spre
pildă, din Imperiul otoman, precum magnaţii Ungariei de miazănoapte şi de răsărit27
sau boierii şi voievozii Moldovei.
Bănuiala noastră poate fi confirmată, credem, şi pe alte căi, prosopografice să
le spunem, întrucât dintre toate portretele pictate poloneze, din această epocă, de care
am putut lua cunoştinţă, ne-au adus în minte acoperământul de mormânt al lui Ieremia
Movilă – compoziţional, în primul rând, şi fără pretenţia de a-i stabili cu precizie un
prototip anume – tocmai două exemplare situate între sfârşitul secolului al XVI-lea şi
începutul celui de-al XVII-lea, aşadar din chiar epoca domniei ctitorului Suceviţei, a
prezenţelor şi a contactelor sale poloneze atât de frecvente, înfăţişând personaje de
care voievodul de la Iaşi şi de la Suceava a fost, în mod sigur sau numai ipotetic, legat
direct.
Dacă putem lăsa la o parte un portret de suveran polonez, precum cel al
înaintaşului Sigismund al III-lea, anume fostul voievod şi apoi principe al
Transilvaniei Ştefan Bathori, pictat într-un contur ascetic în 1583 de un artist bine
ştiut şi de el protejat28 – doar prin ţinuta modelului, zugrăvit cu 3 ani înainte de
moarte, amintitor de ceea ce va fi, mai bine de două decenii mai târziu, portretul
funerar brodat al principelui moldovean –, cea dintâi imagine la care se cuvine a ne
opri e aceea a unui personaj ilustru în istoria Poloniei din acel timp, Leon Sapieha.
Înfăţişat într-o „poză” ce pare a fi fost stabilită de abia amintitul portret regal, dar cu
mâna pe sabie – ca şi Ieremia Movilă în broderia de la Suceviţa –, cu o imensă cuşmă
şi cu veşminte ce amintesc şi ele – în spiritul nobiliar polon al epocii – de cele ale
voievodului moldovean, pe un fundal de falduri şi armuri29 , puternicul magnat nu este
altul decât marele cancelar al ducatului Lituaniei, voievodul de Vilno, descendent din
26

J. Tazbir, op.cit., J. Bialostocki, op.cit., p. 229-300.
În aceste zone maghiare, aşa-numitele «tablouri de catafalc» din secolul al XVII-lea, cu inscripţii şi
blazoane amintind de cele poloneze, au fost lucrate uneori de artişti polonezi, legături artistice ale acestor
ţinuturi panonice cu Polonia meridională fiind un fapt cunoscut (E. D. Buzási, 17th Century Catafalque
Paintings in Hungary, în AHA, 1-2, 1975, p. 87-124; cf. K. Garas, Magyaroszágy festészet a XVII,
században, Budapesta, 1953, p. 202).
28
A. Ryszkiewicz, op.cit., p. 38, fig. 5, acest portret creând întrucâtva tipul reprezentării nobiliare
poloneze a secolului al XVII-lea (Ibidem, p. 38-40); cf., F. Copera, Dzieje malarsiwa w Polsce, II,
Cracovia, 1926, p. 159, fig. 160. Prof.dr. A. Ryskiewicz, directorul Institului de Artă din Varşovia a avut
amabilitatea a ne procura fotografia portretului menţionat.
29
A. Ryszkiewicz, op.cit., p. 40, fig. 6.
27
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marii duci lituanieni, aşadar dintr-o stirpe de nobleţea vechilor Iagelloni regali –,
sfetnic apropiat al lui Sigismund al III-lea şi sol al acestuia pe lângă Boris Godunov în
împrejurări ce nu erau fără atingere cu istora românească şi est-europeană a epocii lui
Mihai Viteazul30 .
Dar acest Sapieha – bănuit chiar de Haşdeu a fi fost coborâtor din Muşatini, ca
şi Ieremia Vodă, printr-o fiică a lui Ştefan cel Mare31 – era, şi faptul trebuie amintit în
acest context, un apropiat al Movileştilor. Lui i se adresa din Iaşi cu o scrisoare, în
1601, Ieremia Movilă, el însuşi32 , vechea prietenie a înaltului demnitar al coroanei
polone faţă de neamul Movilă era omagiată în februarie 1613 de văduva lui Ieremia
într-o altă scrie către Sapieha, în care-i cerea ajutor pentru eliberarea fiului ei
Constantin Movilă din robia tătărească33 , iar câteva luni mai târziu, în iunie, tot
marelui cancelar al Lituaniei – care, aflăm, arătase prietenie Elisabetei Movilă şi
copiilor săi la Varşovia –, castelana de la Uście îi cerea sprijinul pentru aşezarea
celuilalt vlăstar, Alexandru, în scaunul moldovenesc uzurpat de Tomşa34 , dar ocupat
rând pe rând, înainte, de soţul, de cumnatul şi de fiul ei.
Cel de al doilea portret de nobil polonez ce ne-a evocat îndată chipul brodat al
lui Ieremia Movilă, îl înfăţişează – pictat înainte de 1613, întovărăşit de stemă şi
inscripţie latină, pe un fundal cu coloane şi draperii, iar în prim-plan cu atât de
preţuitul, de manierişti, simbol al timpului care este ceasornicul – pe Sebastian
Lubomirski35 din ilustra familie care în cel de-al XVII-lea veac a fost mult amestecată
în nefastele conflicte politice dintre şleahtă şi rege, şi care era legată prin multiple fire
– ca şi rudele prin alianţă ale lui Ieremia Movilă, Wisnowiecki şi Firlej – de zonele
meridionale ale Poloniei36 . Ctitor al unei capele din biserica dominicanilor din
30

K. Niesiecki, Korona Polska, IV, Lvov, 1743, p. 24-28; pentru el vezi şi B.P. Haşdeu, Câteva epistole
estrase din arhivele familiei principiloru Sapieha şi relative la istoria Movilesciloru şi a lui Mihaiu
cellu Viteazu, în Arhiva istorică a României, III, 1867, p. 51-60.
31
Ibidem, p. 52 şi urm.
32
Ibidem, p. 38-39.
33
Ibidem, p. 46-47
34
Ibidem, p. 44-45 (cu data 1605 corectată la Ibidem, p. 60-61).
35
Portretul se află astăzi expus în Muzeul Naţional din Varşovia (Polskii portret iz sobranii muzeev
Polskoi Narodnoi Respubliki, Moscova, 1976, cat. 16). Pentru personajul înfăţişat vezi K. Niesiecki,
Corona…, III, Lvov, 1740, p. 167. Din anii 1600-1620 datează şi alte imagini pictate ale membrilor
familiei acestui Lubomirski (Polski portret…, cat. 14, cat. 15, cat. 17), foarte caracteristice pentru
portretul nobiliar polonez al vremii; cf. W. Drecka, Portrety Sebastiana Lubomirskiego i jego rodziny z
XVI i XVII wieku, în Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, XVII, 1973, p. 87-122. Cât despre
sensul ceasornicului în cultura manieristă vezi G.R. Hocke, Lumea ca labirint. Manieră şi manie în arta
europeană de la 1520 până la 1650 şi în prezent, Bucureşti, 1973, p. 141-147. Date în legătură cu
Sebastian Lubomirski – castelan de Biecz în 1598, castelan de Wojnicz (lângă Tarnów) din 1603 până la
moartea sa, în 1613 (Polski slownik biograficzny, Wroclaw – Varşovia – Cracovia – Gdansk, tom
XVIII/1, fasc. 76, 1973, p. 40-42), precum şi fotografia portretului său, a avut amabilitatea a ne transmite
Dr. Krystyna Sccomska.
36
J. Bialostocki, op.cit., 299; cf. J.T. Frazik, Sztuka ziemi przemyskiej – sanockiej okolo roku 1600.
Uwagi o wykoi nawch, în Sztuka okolo…, p. 201.
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Cracovia, foarte reprezentativă, ca pictură, pentru barocul începutului de secol
XVII37 , Sebastian Lubomirski era castelanul de Biecz, în Polonia Mică, acelaşi care
în mai 1600, ca „senior şi prieten”, era rugat de către Mihai Viteazul să fie intercesor
pe lângă Sigismund al III-lea, căruia Lubomirski îi era credincios dregător, în legătură
cu delicata chestiune a ocupării Moldovei lui Ieremia-vodă38 .
Cu portrete pictate din epoca „sarmatismului” polon, precum cele ale lui
Sapieha şi Lubomirski, în minte, ansamblul şi detaliile acoperământului de mormânt
ale lui Ieremia Movilă – socotite atât de novatoare, pe drept cuvânt, în peisajul artei
vechi româneşti – se pot explica mai lesne probabil. Căci nimeni nu se poate îndoi
acum că apariţia broderiei funerare a lui Ieremia Movilă e în legătură cu împrejurarea
că este strict contemporană cu vremea de înflorire a aceste specii de portrete, cu
caracter funerar îndeobşte, portrete menite a sta în galeriile luxoaselor reşedinţe
aristocratice polone, închipuind – severi şi monumentali, puternic individualizaţi, pe
fonduri geometrizate şi plate, de arhitecturi sau peisaje de tradiţie gotică şi
renascentistă – pe antecesorii mai îndepărtaţi sau mai apropiaţi ai magnaţilor cu care
Movileştii erau în atâtea legături politice şi matrimoniale. Stabilindu-i limpede sursele
polone „sarmatice”, nu mai puţin va trebui să vedem în acoperământul de mormânt
din 1606 al lui Ieremia Movilă, urmaşul Muşatinilor, o operă în întregime
românească, născută în contextul ortodox al unei arte ce fusese ilustrată, cu un secol
doar înainte, de admirabilul şi la extrem stilizatul portret funerar brodat al Mariei de
Mangop – cea de sânge bizantin, devenită prinţesă Muşatină -, artă ale cărei canoane
continuau să fie respectate în chiar primii ani ai veacului al XVII-lea, în contextul atât
de medieval şi de muşatin încă al Suceviţei, aşa cum o dovedeşte acoperământul de
mormânt – şi el medieval, tradiţional şi „hieratic” – al însuşi fratelui lui Ieremia-vodă,
Simion Movilă39 , ce-şi doarme somnul de veci în aceeaşi necropolă moldovenească a
primei familii moldoveneşti devenite dinastie voievodală la răsărit de Carpaţi.
Comparat cu chiar imagini ale lui Ieremia Movilă zugrăvite, tot la Suceviţa, în pictura
murală de la sfârşitul extrem al secolului al XVI-lea, în tabloul votiv40 sau, ca o
influenţă a acestora, în manuscrise precum tetravanghelul ilustrat cu miniaturi în
ultima parte a domniei lui Ieremia şi dăruit mănăstirii la câteva luni de la moartea
voievodului, în 160741 – şi ele imagini tradiţionale, mai curând neindividualizate,
făcând parte din tipologia medievală a portretelor voievodale murale şi miniate din
Moldova secolelor XV şi XVI –, chipul brodat al primului domn din neamul boieresc
37

F. Kopera, op.cit., p. 203, p. 210.
Hurmuzaki, I, supl., II, nr. 323, p. 603-604 (în aceiaşi zi, la 22 mai, Ieremia Movilă scria lui Zamoyski
în legătură cu consecinţele aceloraşi evenimente – Ibidem, nr. 324, p. 604-605 –, iar cu o zi înainte, rivalul
său Mihai Viteazul se adresa regelui Sigismund al Poloniei cu justificări asemănătoare celor din scrisoarea
către Sebastian Lubomirski, Ibidem, nr. 322, p. 600-602).
39
M. A. Musicescu, op.cit., cat. 44, p. 17, p. 41-42, fig. 73-74.
40
V. Brătulescu, Pictura Suceviţei şi datarea ei, în MMS, 5-6, 1964, p. 224.
41
S. der Nersessian, Two Slavonic Parallels of the Greek Tetraevangelia: Paris. 74 (extras),
Washington, 1927, p. 7, p. 34, p. 39, fig. 42.
38
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al Movileştilor, ne apare izbitor şi nou prin realismul, prin forţa sa individualizantă; la
fel, costumul, atitudinea, însemnele heraldice înfăţişate sus, în dreapta, cu stema ţării
în scut şi cu coroana princiară închisă ce o surmontează, sunt aici noutăţi care trimit
nemijlocit spre portretele „sarmatice” poloneze cvasi-contemporane. Şi totuşi, pecetea
tradiţiei medievale – ca şi manierismul polonez sau maghiar al unor portrete nobiliare
dintre renaştere şi baroc – ne întâmpină şi în acest caz al acoperământului de mormânt
de la Suceviţa, într-o anume stilizare pe care tehnica broderiei, a „pictării cu acul”, cu
fir de aur, de argint şi de mătase, o accentuează şi mai mult, într-un anume
decorativism şi, mai ales, într-o schematizare extremă a spaţiului ce înconjoară figura:
toate aceste trăsături ne îngăduie, credem, să vorbim – în termenii stricţi ai artei
moldoveneşti din ajurul anului 1600 – despre un manierism moldovenesc închipuit de
o asemenea broderie funerară, făcând trecerea de la eleganţa clasică a artei din
Moldova celei de a doua jumătăţi a secolului al XV-lea şi a secolului al XVI-lea spre
formele învolburate şi încărcate, baroce – iarăşi într-un sens local şi într-un mediu
ortodox – ale mijlocului veacului al XVII-lea.
Un manierism moldovenesc – să ni se permită paranteza – perfect
contemporan, ca spirit şi ca poziţie faţă de un clasicism anterior, chiar dacă aflat întrun orizont stilistic deosebit, cu manierismul internaţional al Europei centrale, de pildă,
îmbibat de atmosfera aulică triumfătoare în Germania meridională sau la curtea din
Praga a împăratului Rudolf al II-lea, tocmai la sfârşitul secolului al XVI-lea şi până
către 1610-162042 ; un manierism pe care îl vedem ilustrat tot în primul deceniu de
după 1600, la răsărit de Carpaţi, câţiva ani după realizarea broderiei de la Suceviţa, de
arhitectura şi sculptura bisericii mari a mănăstirii Dragomirna (după 1602 şi înainte de
1609/1610), atât de deosebită de ceea ce se poate numi arhitectura clasică
moldovenească. Ilustrând o epocă istorică, stilistică şi de civilizaţie43 , acest
manierism, iubitor de ornamente44 , de rafinament şi de preţiozitate aristocratică,
vizibile mai ales în redarea somptuoaselor costume nobiliare – din Lorena şi Flandra,
până în Polonia şi Moldova –, amator, nu mai puţin, de bizarerii şi exotisme45 , de
virtuozitate şi decorativism strălucitor ce transformă o imagine omenească într-o
siluetă46 – precum aceea a lui Ieremia Movilă în comentata broderie –, uneşte
realismul adânc cu deplina abstracţiune într-un spaţiu, adesea, iraţional, la „limita
dintre adevărul izbitor al lucrurilor şi materiei şi lumea abstractă, ireală, a
ornamentelor şi arabescurilor”47 , fiind stilul „elegant” prin excelenţă – spre a relua
42

J. Shearman, Mannerism, Londra, 1967, p. 30.
V.I. Tapié, Le Baroque, Paris, 1963, p. 124; E.H. Gombrich, Mannerism: The Historiiographie
Background, în Norm and Form, Studies in the Art of the Renaissance, Londra, 1966, p. 103.
44
G.R. Hocke, op.cit., p. 284-285.
45
Ar fi locul de amintit, poate, că printre podoabele din tezaurul lui Ieremia Movilă, se găsea, de pildă, un
elefant de aur! (I. Corfus, Odoarele Movileştilor rămase în Polonia. Contribuţii la istoria artei şi a
preţurilor, în Studii, 1, 1972, p. 50, nr. 56-57).
46
J. Bialostocki, Problema manierismului şi pieisagistica din Ţările de Jos, în O istorie…, p. 261.
47
Ibidem, p. 263; Pentru aceasta, vezi şi A. Hauser, Mannerism. The Crisis of the Renaissance and the
43
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cuvintele unui învăţat al domeniului48 –, care duce la reprezentările plate îndeobşte
(ce sunt, deopotrivă, ale piesei brodate de la Suceviţa şi ale noutăţilor care erau
sculpturile turlei de la Dragomirna). În sfârşit, acelaşi manierism este cel care
prelungea pretutindeni în Europa de la miază-noapte de Alpi – şi este o trăsătură
fundamentală a acestui stil ce inaugura, psihologic şi antropologic, epoca modernă49 –
, în arhitectură ca şi în pictură, în artele „minore” ca şi în literatură, tradiţiile
medievale50 (gotică – catolică, dar iată că şi postbizantină – ortodoxă) regăsite iarăşi
tocmai în tipul broderiei funerare a lui Ieremia-vodă, ca şi în bolţile Dragomirnei
mitropolitului Crimca; şi este, în acelaşi timp, manierismul, cel care cultiva în chip
predilect canonul elegant al elansării ce face atât de insolită silueta aceleiaşi biserici a
Dragomirnei51 (unde, în ceea ce ne priveşte, nu excludem unele sugestii goticizante
dintre cele păstrate din plin în Renaşterea târzie şi la începuturile de baroc ale Poloniei
meridionale, spre pildă).
Desigur, în portretul lui Ieremia Movilă, florile de crin, chiparoşii – cu bine
ştiut şi vechi sens funerar, închipuind deopotrivă învierea şi nemurirea – lalelele
evocatoare de peisaj oriental, pot fi interpretate ca o reducţie la o schemă pură, la
simbol, a peisajelor – şi ele simbolice cel mai adesea – din unele picturi poloneze de
Renaştere şi de „sarmatism”, după cum silueta ctitoriei de la Suceviţa, în colţul din
stânga – sus, poate fi interpretată uşor ca o naivă şi pitorească încercare de sugerare a
arhitecturilor regăsite în fundalurile aceloraşi portrete din Polonia secolelor XVI şi
XVII, în timp ce însemnele heraldice din colţul opus al broderiei princiare sunt
aşezate exact în locul unde se aflau, de cele mai multe ori, în aceleaşi portrete,
stemele nobiliare şi de suveranitate mult preţuite în întreaga civilizaţie a spaţiului
polono-ucrainean, în artă şi literatură deopotrivă52 . Dar dincolo de preluarea
Origin of Modern Art, Londra, 1965, p. 30.
48
J. Shearman, op.cit., p. 19, p. 35 („the stylish style”).
49
A. Hauser, op.cit., p. 33, p. 37.
50
J. Shearman, op.cit., p. 25; E.R. Curtius, Literatura europeană şi evul mediu latin, Bucureşti, 1970, p.
314 şi urm.; J. Bialostocki, op.cit., p. 263; Pe larg şi interesant despre aceasta, vezi T. Chrzanowski,
„Neogalyc okolo roku 1600”. Proba interpretacji, în Sztuka okolo…, p. 75-112.
51
Pentru unii autori, accentuarea verticalei monumentului vizibilă în arhitectura românească încă la
sfârşitul secolului al XVI-lea – ar fi deja la Dragomirna un semn al barocului, ca şi denivelările interioare
ce conduc la un spaţiu aproape scenic, ca şi contrastul dintre simplitatea paramentului şi împodobirea
bogată cu sculpturi a turlei (D. Ionescu, op.cit., p. 79-81). Global, teza poate fi acceptată cu nuanţarea
obligatorie a unui moment „manierist” ce precede, prin Dragomirna, barocul moldovenesc al secolului al
XVII-lea. Baroc este monumentul central al mănăstirii întemeiate de Crimca şi pentru E. Papu care – în
ciuda exprimării întrucâtva curioase a unei succesiuni stilistice (pentru autorul citat barocul Dragomirnei
„se deschide către manierism”! vezi op.cit., II, p. 280) – are meritul de a fi intuit „maniera” din stilul
cunoscutei biserici de lângă Suceava; în acelaşi timp, elementele gotice din arhitectura de la Dragomirna
au permis discutarea ei, alături de alte exemplare de artă europeană de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi de
la începutul celui de al XVII-lea, în contextul unei anume certe componente medievale a manierismului
(T. Chrzanowski, op.cit., p. 78).
52
D.H. Mazilu, Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1976, p. 134.
Movileştii ei înşişi sunt purtători – alături de stema Moldovei – de stemă de familie, apărută la Suceviţa în
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iconografiei unui model pictat – unul sau altul dintre numeroasele portrete de magnaţi
poloni ce vor fi fost văzute de comanditarul reprezentat în broderia de la Suceviţa,
voievod moldovean şi nobil al regatului Poloniei în acelaşi timp, sau chiar de artistul
anonim ce a creat-o după un carton sau după un portret pictat, astăzi pierdut, al lui
Ieremia Movilă el însuşi –, avem de a face aici cu o asemenea adecvare tehnică şi
chiar stilistică a imaginii funerare la normele tradiţionale moldoveneşti, postbizantine
(măcar şi numai dacă ne gândim la broderia din 1477 a amintitei prinţesei din
Mangopul Crimeii), încât acest „unicum” al artei vechi româneşti rămâne o operă cu
sensuri şi mai largi, ce pare a lega simbolic şi exemplar – într-un mod căruia nu îi ştim
vreo analogie în aria orientală a continentului – spiritul artei ortodoxe, de tradiţie
bizantină, a sud-estului european, de acela al unei arte renascentist-târzii, din lumea
slavă şi catolică a Poloniei secolelor XVI-XVII.
Dacă de la manierism la baroc nu a fost de făcut decât un singur pas în arta
poloneză a veacului al XVII-lea53 – zonele sudice ale regatului practicând, în epocă, o
artă asupra căreia pecetea decorativului, a policromiei orientale nu este deloc de
neglijat54 –, un singur pas a fost făcut şi de la manierismul „sui generis” al Moldovei
anilor 1600, aşa cum e reprezentat de broderia funerară a lui Ieremia Movilă de la
Suceviţa, la barocul moldovenesc înţeles în termenii săi locali, cu puţin anterior
primelor prezenţe aici ale barocului de factură occidentală la mijlocul veacului al
XVII-lea. Este de fapt ceea ce ne-am luat libertatea a numi – fie şi cu riscul încărcării
cu încă un epitet a unuia dintre cele mai controversate şi dezbătute concepte de istorie
culturală – barocul ortodox postbizantin, adică acel stil al artelor plastice ce adună
laolaltă modalităţi ale repertoriului decorativ-medieval al Balcanilor şi ale celui
islamic, propriu acelor ţinuturi ale Europei răsăritene din vremea Turcocraţiei în care
a continuat o viaţă statală şi o activitate culturală „oficială” în veacul al XVII-lea –
precum ţările române – şi care cunoşteau, în momente de „monarhică” autoritate (a
lui Vasile Lupu în Moldova, câteva decenii mai târziu a lui Constantin Brâncoveanu
în Muntenia) fastuoasele instrumente de propagandă vizuală moştenite dintr-un
Bizanţ ce era prelungit, acum şi aici, în ceea ce a fost denumit cu o celebră formulă
„Bizanţul după Bizanţ”.
Este de fapt barocul postbizantin din spaţiul românesc – contemporan cu
triumful barocului în alte zone europene55 , aşa cum manierismul moldovenesc se
pictură, în sculptura funerară, în arta metalului, figurând şi în armorialele polone (K. Niesiecki, op.cit., p.
288-290), anume două spade încrucişate cu garda spre talpă (D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică
în România, Bucureşti, 1977, p. 122) ce arată „cutezanţa în treburile cavalereşti” (apud D.H. Mazilu,
op.cit., p. 132).
53
Pentru „manierismul” artei poloneze la sfârşitul secolului al XVI-lea şi la începutul celui următor, vezi J.
Bialostocki, Noţiunea de manierism…, p. 282.
54
Ibidem, p. 299-300.
55
La Roma chiar, barocul a dominat în arhitectură către 1620-1630, cu dezvoltare integrală câteva decenii
mai târziu. De altminteri, epoca 1630-1650 – socotită drept fundamentală pentru naşterea omului modern
în Occident (apud V. Cândea, Les intelectuels du Sud-est Européen au XVIIe siècle (I), în RESEE, 2,
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învecinase cronologic cu alte manierisme ale continentului – stilul unei anumite
pompe aulice şi a mecenatismului munificent ce atingea deopotrivă Lvovul Poloniei
şi îndepărtatul Orient ortodox şi mediteranean, supus turcilor, mai ales în timpul
domniei Lupului-vodă, la sfârşitul primei jumătăţi a veacului al XVII-lea56 ; aşadar, un
baroc evident către anii 1640 – vremea înălţării ctitoriei din Iaşi de la Trei Ierarhi57 şi
a coaserii acelor faimoase portrete brodate păstrate tot aici, închipuind pe cea dintâi
soţie58 şi pe fiul voievodului moldovean de neam balcanic –, un baroc caracterizat
prin profunzimea materialului statornic scos în relief, la propriu şi la figurat, de la
ciopliturile bogate şi aurite la firele de metal preţios, ca şi prin fuziunea, într-o aceeaşi
operă de artă, a multiple meşteşuguri artistice, de la arhitectură la sculptura decorativă
în piatră şi în lemn, de la broderie la frescă (profuziune şi fuziune care sunt,
pretutindeni în Europa, trăsături definitorii pentru ceea ce este denumit îndeobşte
„primul baroc”59 ); un baroc, în fine, unit foarte curând cu ecourile directe ale
barocului din Apus, ajunse în mediul românesc pe variate filiere – polono-ucraineană
în Moldova şi veneto-padovană în Ţara Românească –, şi într-un loc şi în celălalt
neputând fi subestimată ponderea unui anume, puţin ştiut încă, baroc
constantinopolitan.
Unirea fastului postbizantin vădit în atâtea strălucite ceremonii de curte, cu
eleganţa şi pompa unor forme de baroc occidental venit prin lumea poloneză şi uşor
de remarcat, spre pildă, în modenatura faţadelor Goliei ieşene60 , ctitorită tot de Vasile
Lupu, şi cu strălucirea, culoarea şi încărcarea exuberantă a faţadelor atât de
orientalizante ale celeilalte, abia amintite ctitorii a acestuia, biserica-necropolă de la
Trei Ierarhi, construită după normele tradiţiei, dar ornată fabulos în spirit oriental, este
aceea care dă, plastic vorbind, măsura unui anume început de baroc moldovenesc,
orientalo-apusean, al epocii marcate de cârmuirea acestui fiu de arnăut care, odată
devenit principe, şi-a schimbat numele într-unul de rezonanţă imperială bizantină,
amintind direct de bazileii de pe Bosfor, la două sute de ani după dispariţia lor din
istorie.
Într-o epocă de triumf al vizualului – nu întâmplător cel mai însemnat cronicar
al Moldovei secolului al XVII-lea, filo-polonul şi umanistul care a fost Miron Costin,
1970, p. 182 –, pare a fi însemnat şi pentru români, într-un secol al barocului local, începutul unei orientări
«aulice» spre Apus şi către nou.
56
Despre o „stare de spirit barocă” în mediul românesc, cu începere din deceniul al IV-lea al secolului al
XVII-lea vorbeşte D.H. Mazilu (op.cit., p. 21).
57
Ţinând seama de rolul fundamental al faţadei în baroc (E. Papu, op.cit., II, p. 119), nu este greu de
înţeles socotirea drept barocă a acestui cunoscut monument românesc («cea mai spectaculoasă cucerire a
barocului la noi», scrie autorul abia pomenit, Ibidem, p. 281), interpretare căreia ne raliem integral tocmai
în sensul descifrării unui baroc specific românesc, adăugăm noi, în acest caz, postbizantin.
58
Pentru caracterul baroc al portretului Tudoscăi Bucioc, vezi D. Ionescu, op.cit., p. 95.
59
A. Blunt, Some Uses and Misuscs of the Terms Baroque and Rococo as applied to architecture,
Londra, 1973, p. 9.
60
„Monument – cheie” şi foarte pur al barocului din Moldova secolului al XVII-lea, după cum
demonstrează D. Ionescu, op.cit., p. 83, p. 90.
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făcea undeva în Letopiseţul său elogiul văzului ce singur „den toate aşadză întradevăr
gândul nostru”61 –, de triumf al ostentaţiei şi al efectelor producătoare de uimire, de
ceea ce pe alte meridiane ale barocului se numea „meraviglia”, sau „stravaganza”, sau
„stupore”62 , „tablourile brodate” din jurul anului 1640, de la Trei Ierarhi, sunt
simptomatice pentru un stil de artă şi, am spune, pentru un stil de viaţă aulică, într-un
veac al ambiţiilor nemăsurate şi al setei de putere pe care nimeni nu a ilustrat-o la noi
ca Vasile Lupu, el însuşi – omul „cu hire înaltă şi împărătească, mai multu decât
domnească”, cu „nărocul, cu cârma şi vâlfa vestitei domniei lui”, spre a-l cita din nou
pe Costin63 –, veac de nelinişte cumplită pentru Moldova călcată de oşti leşeşti şi
sotnii căzăceşti, de tătarii din Crâm şi de armatele sultanului.
Pe fondul de catifea vişinie – întâlnit şi în broderia de la Suceviţa câteva
decenii înainte –, în costume de mare ceremonie, Tudosca, soţia lui Vasile-vodă
Lupu, încărcată de bijuterii, ca şi Ioan, fiul „slabu şi deznodatu şi de mâini şi de
picioare”, după spusa cronicarului64 , vlăstarul fără noroc al voievodului, cu sabie la
şold65 – ca altă dată Ieremia Movilă, dar pe atâta de limfatic pe cât era celălalt de
energic –, ne apar ca o replică a faţadelor bisericii Trei Ierarhi, aproape în relief, prin
supraîncărcarea cu fir de metal preţios şi prin insistenţa asupra fiecărui detaliu de
costum şi de podoabă, de un realism izbitor, aproape primar, dar alcătuite cu o ştiinţă
consumată a redării fizionomiei, a evocării somptuozităţii, a ilustrării acelei înclinaţii
evidente a secolelor XVII şi XVIII către valorile tactile şi de mare plasticitate;
înclinaţie regăsită în relieful accentuat şi opulent al detaliului săpat în piatra şi în
lemnul unor portaluri şi strane, modelat în stucul unor icoane şi picturi murale precum
la Trei Ierarhi chiar, la Cetăţuia şi în atâtea alte monumente româneşti ale vremii, pe
ziduri de palate şi de biserici ale epocii brâncoveneşti, cizelat în metalul unor bijuterii
de la sud de Carpaţi, în fine brodat în fir greu de metal precum în aceste portrete ale
apropiaţilor lui Vasile Lupu.
Deloc medievale ca viziune66 – s-a spus chiar că „anticipează, cu puţin…
portretele pictate în ulei care fac trecerea către arta modernă”67 –, retorice, aproape ca
61

M. Costin, Opere (ed. P.P. Panaitescu), Bucureşti, 1958, p. 142; pentru locul şi rolul vizualului în baroc,
vezi şi E. Papu, op.cit., I, p. 31-32; II, p. 185.
62
A. Marino, Dicţionar de idei literare, I, Bucureşti, 1973, p. 224.
63
M. Costin, op.cit., p. 113, p. 130; ne apare, în acest sens foarte semnificativă coincidenţa perfectă în
timp a domniei lui Vasile Lupu cu afirmarea – la celălalt capăt al Europei, în 1651, de către Hobbes în al
său «Leviathan» – a faptului că viaţa omului este «a restless desire for power after power, unto death» (J.
Bialostocki, «Barocul»: stil, epocă, atitudine, în O istorie…, p. 344).
64
M. Costin, op.cit., p. 117.
65
M.A. Musicescu, op.cit., cat. 56-57, p. 44-45, fig. 82-85. În legătură cu aceste portrete de la Iaşi, la care
se remarca în anume gesturi, un caracter «monden şi manierist» (opinia autoarei citate, Broderia…,
loc.cit.), credem că aerul lor de «manieră» ar putea veni din sigura lor inspiraţie din broderia domnească de
la Suceviţa, cu câteva decenii mai veche. Pentru aceste portrete brodate de la Trei Ierarhi, vezi şi N. Iorga,
Tapiţeriile doamnei Tudosca a lui Vasile Lupu, în BCMI, VIII, fasc. 32, 1915, p. 145-153.
66
M.A. Musicescu, Broderia medievală…, p. 18.
67
Ibidem, p. 19.
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o frază barocă din literatura epocii, asemenea portrete erau şi un prilej de etalare a
luxului şi a concreteţei imediate a bogăţiei familiei unui „om nou” prin excelenţă, fără
strămoşi şi cu efemeri urmaşi princiari, unit şi el prin legături de rudenie cu hatmanul
unei Ucraine aflate în plin şi înfloritor baroc, ca şi cu Radziwillii Poloniei şi Lituaniei,
dar mai ales unit prin interese de patriarhiile Orientului şi de Stambulul sultanilor; ele
întruchipează din plin ceea ce socotim a fi fost – pregătitor al particularului gest
moldovenesc, şi îndeosebi ieşean, pentru plastica şi literatura barocă occidentală după
1700, ca un semn vădit, poate al acelei aristocratice mentalităţi în care Ibrăileanu şi
Lovinescu68 descifrau o trăsătură permanentă a spiritului moldovenesc modern –
barocul postbizantin al Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea. La mijlocul unui
veac, aşadar, aşezat, cultural vorbind, între Orient şi Occident, într-un voievodat ce
avea să dea tocmai atunci umanişti, călători şi erudiţi precum Milescu sau Cantemir,
care uneau prin opera lor, prin drumurile lor şi prin lecturile lor, Răsăritul cu Apusul,
aşa cum le uniseră de fapt aievea, prin anii de după 1600, portretele moldoveneşti
brodate despre care am vorbit până aici.
Embroidered portraiture and stylistic interfaceses
of Ieremia Movilă and Vasile Lupu epochs in Moldavia
Summary
The publication analyses the portret of Ieremia Movilă grave vestment, from Suceviţa
Monastery, dated in 1606, and embroidered portraites of Tudosca, the first wife of Vasile
Lupu, and her son Ioan, dated in 1640, from „Trei ierarhi” church in Iaşi; and with stylistic
interfaceses of polish portraites painted in that age.
There are made some important considerations of post-byzantine baroque and the
beginig of moldavian baroque, both artistic movements contemporary with the age of boroque
in other european areas.
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E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1972, p. 110-132.
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Fig 1. Anonim. Portretul lui
Leon Sapieha (desen)

Fig 2. Anonim. Portretul lui Leon
Sapieha. Detaliu (desen)

COMPLOTUL POLONEZ DIN 1859 ÎMPOTRIVA LUI AL.I. CUZA
Dumitru Ivănescu
Unirea Moldovei şi a Munteniei, la 24 ianuarie 1859, prin dubla alegere a
colonelului Al.I. Cuza, a însemnat constituirea statului român şi a reprezentat o
primă etapă a unui proces care se va încheia în 1918, când frontierele sale vor
cuprinde Basarabia, Bucovina şi Transilvania. Perioada 1859-1866, care
corespunde domniei lui Al.I. Cuza, a reprezentat, în acelaşi timp, cadrul politic
necesar înfăptuirii societăţii româneşti moderne.
Cum era de aşteptat, dubla alegere a lui Cuza a provocat o puternică
reacţie în exterior, cabinetele politice şi diplomatice ale continentului
manifestând un maxim interes faţă de opţiunea românească. Prima intenţie a
Puterilor antiunioniste a fost de a nu recunoaşte voinţa românilor, considerând
atitudinea acestora ca o încălcare a prevederilor Convenţiei de la Paris. Austria,
al cărui ministru de externe pronosticase că alesul unuia din Principate avea să
fie şi alesul celuilalt, dorea o intervenţie armată, punct de vedere la care şi
Turcia se simţea atrasă. În tabăra unionistă, efectul provocat de surpriza
românească n-a fost mai mic, dar se poate spune că locul îngrijorării iniţiale a
fost ocupat de un calm constructiv (Franţa, Rusia), îmbinat cu accentuate note
de optimism (Sardinia). Convorbirile diplomatice dintre reprezentanţii celor
şapte Puteri au evidenţiat faptul că nemulţumite de acest rezultat erau,
îndeosebi, Turcia şi Austria, eforturile lor de a împiedica Unirea soldându-se cu
un eşec lamentabil. Pentru că, aşa după cum sublinia ministrul de externe
austriac, Rudolf Apponyi, abandonarea principiului Unirii Principatelor sub
acelaşi şef era ceea ce dorea Austria şi Turcia, fie că el se numea rege sau domn,
fie că era un prinţ străin sau un boier autohton; „obiectul este ceea ce ne
interesează şi nu persoana” 1 . Acelaşi diplomat austriac, într-o discuţie cu soţia
lui Napoleon al III-lea, care susţinea cu fermitate în faţa ambasadorului că
Principatele Române vor Unirea – „aceasta este voinţa naţională. Se vrea
Unirea” –, a replicat: „Doamnă, vor independenţa şi pentru a ajunge acolo au
votat pentru Unire” 2 .
Realizarea Unirii în persoana lui Al.I. Cuza era considerată de către
Imperiul Otoman ca o violare flagrantă a Convenţiei 3 din 7/19 august 1858,
1

Direcţia Naţională a Arhivelor Istorice Centrale (în continuare, DNAIC), colecţia Microfilme,
Austria, rola 272, c. 366-368 (Has-Hof-und Staatsarchiv, Viena, P.A., IX, England, Kart. 47,
Berichte, f. 252-263).
2
Ibidem, P.A., IX, Franchiech, Kart. 62, f. 214.
3
Ministère des Affaires Etrangères, Archives Diplomatiques, Corespondance Politique,
Russie (în continuare, C.P. Russie), vol. 218, f. 127.
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motiv suficient pentru a solicita convocarea unei conferinţe a marilor Puteri,
care să analizeze situaţia creată în Principatele Române 4 . Până când această
conferinţă avea să se realizeze, Franţa şi Rusia au îndemnat pe români la
prudenţă, deoarece orice iniţiativă din partea noului stat putea fi amendată
imediat de ţările ale căror interese le cereau nerecunoaşterea faptului împlinit la
24 ianuarie 1859. Rusia s-a pronunţat pentru soluţia adoptată de români,
considerând-o cea mai bună, pentru că, după cum afirma Gorceakov la
începutul lunii februarie, „starea actuală a spiritelor în Moldova şi Valahia, totul
contribuie a-mi confirma, o dată în plus, opinia că în afară de Unire nu există
decât anarhie pentru aceste provincii” 5 . În acelaşi timp (2/14 februarie), cancelarul a comunicat Franţei că este hotărât să susţină dubla alegere în cadrul
Conferinţei 6 . Impresionat – după afirmaţia lui Chateaurenard, ambasadorul
francez în Rusia – de complicaţiile pe care starea de spirit din Principatele
Române le poate provoca dacă dubla alegere nu era recunoscută, Gorceakov a
reafirmat că „guvernul de la Petersburg n-a încetat să considere că Unirea
Principatelor Române este dorită de populaţia acestora şi corespunde intereselor
ei” 7 .
Conferinţa şi-a deschis lucrările la Paris în ziua de 7 aprilie 1859, dar nu
s-au desfăşurat decât două şedinţe, interesul Europei fiind îndreptat spre
previzibila dispută franco-austriacă în chestiunea italiană. Al.I. Cuza primise,
din partea consulilor, noi îndemnuri spre prudenţă ca domnitor al celor două ţări
româneşti şi sfatul de a aştepta decizia Puterilor garante 8 , dar situaţia sa nu era
deloc de invidiat. Confruntat cu numeroase probleme, dintre acestea realizarea
Unirii politice şi administrative nu erau cele mai lipsite de importanţă, se vedea
obligat la inactivitate. Mai mult, iniţiativa sa de a strânge întreaga armată în
tabăra de la Floreşti, avertisment util la adresa Puterilor antiunioniste care nu se
grăbeau să legitimeze situaţia din Principatele Române şi căutau argumente
pentru intervenţia militară, a provocat îngrijorare şi reacţii foarte diferite.
Consulul Austriei la Bucureşti, Eder, comunica omologului rus, Giers, la 30
aprilie 1859, că „prinţul Cuza nu vizează nimic altceva decât să profite de
circumstanţele critice în care se afla Austria pentru a încuraja pretenţiile
populaţiei româneşti din Transilvania şi Bucovina” 9 . Pare curios că şi cabinetul
rus a fost derutat de iniţiativa lui Cuza, dând o interpretare eronată atitudinii sale
care, deşi foarte fermă, nu avea un scop de agresiune şi nici de susţinere a
mişcărilor de emancipare naţională. „Prinţul Gorceakov – era informat, la 19
4

Ibidem, f. 134.
Ibidem, f. 138.
6
Ibidem, f. 144.
7
Ibidem, f. 147.
8
Ibidem, f. 140.
9
Ibidem, f. 346.
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mai, Walewski de către Chateaurenard – este foarte preocupat de agitaţia
spiritelor din provinciile creştine ale Imperiului Otoman şi de proiectele
temerare ale colonelului Cuza” 10 .
În acest context intern şi internaţional complicat (demersurile pentru
recunoaşterea dublei alegeri şi conflictul militar franco-austriac în problema
sardă), la începutul anului 1859, mai mulţi polonezi aflaţi în Moldova au fost
atraşi de Grigore Sturdza, fiul fostului domn regulamentar şi unul dintre
pretendenţii la tron, într-un complot împotriva domnitorului Al.I. Cuza.
Relaţiile lui Sturdza cu polonii datau din timpul războiului Crimeii, când servise
în armata turcă cu gradul de general de divizie, fiind şeful statului major al
comandamentului general. Un rol important în complotul regizat de Gr. Sturdza
– care avea ca scop înlăturarea noului domnitor şi punerea prin forţa armelor pe
tron a pretendentului – l-au avut polonezii Nieczuia Wierzbicki (Murad Bey) şi
Michal Czajkowski (Sadyk Paşa), şeful agenţiei polone din Constantinopol.
Contactele celor doi cu Principatele Române erau mai vechi, din 1857 însă ei lau sprijinit pe Gr. Sturdza în intrigile politice pe care beizadeaua le-a dus, pe
rând, împotriva caimacanului N. Vogoride şi a lui Al.I. Cuza 11 .
Complotiştii aveau în Iaşi circa 450 de poloni veniţi din Turcia, în întreg
Principatul existând peste 1.200. Ei trebuiau să se strângă pe moşiile lui Gr.
Sturdza, de unde Murad Bey urma să-i conducă spre Focşani. O dată ajunşi la
destinaţie, grupul de polonezi veniţi din Moldova se unea cu circa alţi 2.400
sosiţi din Muntenia şi cu circa 4.000 de oameni concentraţi în munţi. Trupa
constituită astfel trebuia, o parte, să atace Iaşii, iar o altă parte Bucureştii 12 .
Ataşamentul polonilor faţă de Gr. Sturdza avea mai multe explicaţii. O
primă explicaţie ar fi promisiunile pe care pretendentul la tron le făcuse, în
sensul că polonezii vor face carieră cu ajutorul său dacă şansa îl ajută să ajungă
domnitor. O altă explicaţie, şi cea mai importantă, are în vedere vecinătatea
imediată a Principatelor Române cu Rusia şi Austria, imperii cu care polonii
aveau vechi litigii de rezolvat, dar şi cu Turcia, favorabilă cauzei lor. Este ştiut
că emigraţia polonă, în special partida democratică, considera la începutul
anului 1859 că teritoriul Principatelor Române poate fi folosit atât ca o bază de
pregătire, cât şi în scopul declanşării unui conflict european în sud-estul
continentului, care să permită insurecţionarea Poloniei 13 .
E de presupus că această acţiune de la începutul anului 1859, în care rolul
principal l-a avut Nieczuia Wierzbicki (Murad Bey), iar eminenţa cenuşie a fost
10
Ibidem, vol. 219, f. 24; Vezi şi Dumitru Ivănescu, Constituirea statului român modern, în
AIIAI, vol. XXXIV, 1997, p. 61-94; Idem, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Iaşi,
Editura Junimea, 2001, p. 64-83.
11
Gheorghe Duzinchevici, Beizadea Grigore Sturdza şi polonii, Bucureşti, 1941, p. 9-24.
12
Ibidem, p. 29; vezi şi DNAIC, Ministerul de Interne, Administrative, dosar 32/1859, f. 3.
13
Leonid Boicu, Cuza Vodă faţă de lupta popoarelor pentru emancipare naţională, în vol.
Cuza Vodă. In memoriam, Iaşi, 1973, p. 253.
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Grigore Sturdza, s-a bucurat şi de sprijinul unor moldoveni apropiaţi de ultimul.
Nu se ştie mai nimic despre felul în care Gr. Sturdza a pregătit acest complot şi
nici ce contribuţie au avut moldovenii, a căror prezenţă la acest eveniment
trebuie să o admitem, deoarece e greu de crezut că fără ajutorul lor s-ar fi putut
pune în aplicare un asemenea plan. Atât Wierzbicki, cât şi un apropiat al său,
Chodylski Ostoja, n-au divulgat, în timpul anchetei, pe acei moldoveni cu care
au colaborat. Din acest motiv, complotul din 1859 împotriva lui Al.I. Cuza a
rămas o afacere eminamente poloneză.
Au avut autorităţile române informaţii despre acest complot? Gh.
Duzinchevici, cel mai avizat cercetător în domeniu, susţine că „vestea
complotului a surprins autorităţile, care au aflat de existenţa lui prin denunţul
făcut pe 10 ianuarie de Alecu von Onciul şi Iacob Antosz, iar ulterior de Leon
Nussbaum, Carol Grochowski şi Victor Richard Lizdejko. Intervenţia rapidă şi
eficientă a armatei române (Miliţia pământească) este explicată de acelaşi autor
ca „o dovadă a seriozităţii faptului“ 14 . În realitate lucrurile au stat cu totul altfel.
Autorităţile române au ştiut tot timpul ce se întâmplă şi cum evoluează
evenimentele. E greu de crezut că un număr atât de mare de persoane străine se
puteau mişca prin Moldova fără să atragă atenţia. Că lucrurile stau aşa ne-o
dovedesc documentele epocii. Cu o zi înainte ca denunţul să fi avut loc (deci pe
9 ianuarie), mai multe telegrame trimise de colonelul Fote comandanţilor de
unităţi din ţinuturile Moldovei (la Vaslui – colonelului Antoniu şi căpitanului
Ghiţescu, la Tutova – maiorului Cachi, la Tecuci – maiorului Iacovachi şi
căpitanului Crăescu, la Bacău – căpitanului Lipan, la Focşani – căpitanului
Rendel, precum şi la Galaţi) le cerea pe un ton imperativ să aibă carabinierii
pregătiţi şi să se deplaseze cu ei spre Focşani 15 . De asemenea, sub pretextul
unui control al companiilor din ţinuturi, col. Fote solicită Departamentului din
Lăuntru (Ministerului de Interne) să ordone administratorilor (prefecţilor) ca
să nu se împotrivească în cazul în care se va ivi „vreo neapărată trebuinţă de
adunare la un punct a unui mare număr de jandarmi” 16 . Din această ultimă
precizare reiese foarte clar că numărul persoanelor avizate asupra complotului
iniţiat de Gr. Sturdza nu a fost prea mare, dacă faptul în sine trebuia să rămână
un secret şi pentru prefecţii ţinuturilor.
De altfel, tocmai în acest mod de a acţiona credem noi stă şi succesul
acţiunii: un număr limitat de persoane avizate, de preferinţă militari, urmărirea
sistematică a complotiştilor, a căror planuri erau cunoscute şi, de asemenea, data
şi locul declanşării complotului. Dacă la 11 ianuarie colonelul Fote printr-o
telegramă trimisă la Focşani căpitanului Rendel îi cerea ca „toţi carabienierii să
14

Gheorghe Duzinchevici, op.cit., p. 29-33.
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Miliţia pământească, tr. 1760, op. I-2009,
dosar 240, f. 24-26, 35-47, 51-53, 55-56, 107.
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fie la tot minutul de faţă pregătiţi, asemenea şi ceilalţi jandarmi. Eu voi fi mâne
seară acolo. Fiţi cu priveghere la tot ce se petrece acolo” 17 , o zi mai târziu, pe
12 ianuarie, printr-o altă telegramă, se făcea cunoscut „că pe Murat Bey s-au
prins în Focşani” 18 .
La 15 ianuarie 1859, întreg corpul ofiţeresc este primit de hatmanul
Miliţiei pământeşti (comandantul armatei), precum şi de ajutorul acestuia, col.
Alecu Iacovachi, ca să primească felicitări pentru succesul acţiunii, mai puţin
col. Fote, aflat încă la Focşani cu sarcina de a supraveghea trimiterea
complotiştilor arestaţi spre Iaşi 19 . Două telegrame, sosite în aceeaşi zi, 17
ianuarie, ne oferă o imagine despre măsurile stricte ce s-au luat privind
transportul şi siguranţa prizonierilor 20 . Colonelul a rămas la Focşani până la 29
ianuarie, când doi polonezi, găsiţi fără paşapoarte şi arestaţi, au fost eliberaţi
după o anchetă sumară, „fiind meseriaşi, neamestecaţi în complot” 21 .
Prima reacţie publică a domnitorului a avut loc la începutul lunii aprilie.
Într-un mesaj adresat Consiliului de miniştri moldovean, Al.I. Cuza explica cât
de nepotrivit a fost gestul complotiştilor, consumat într-un moment atât de grav:
recunoaşterea internaţională a dublei alegeri. După ce mulţumea tuturor
instituţiilor care l-au felicitat cu prilejul „atentatului ce s-au întâmpinat la
vreme”, domnitorul considera că e de datoria sa ca să „recomande serioasă luare
aminte Ministerului justiţiei spre grabnică înaintare lucrărilor tribunalelor
competente, privitoare complotului polon a cărui şef e Murat Bey”. „Atentatul
de aici îmi pare fi – continuă Al.I. Cuza – o consecvenţă; planul este al unor
străini, cărora nemairămânându-le alt mijloc spre a opri noua ordine de lucruri
ce va duce cu grăbire la unirea desăvârşită şi prin urmare la mântuirea ţării.
Confirmarea îndoitei alegeri urmează a fi în curând un fapt, după toate ştirile
din Paris” 22 .
După ancheta făcută de poliţie, cea mai mare parte dintre complotişti a
fost eliberată, iar documentele întocmite cu acest prilej au fost înaintate
Tribunalului Iaşi, secţia a II-a, în faţa căruia s-au prezentat cei consideraţi
vinovaţi. A urmat judecarea lor de către Curtea Criminală şi, în fine, Divanul
Domnesc, ca ultima instanţă. Majoritatea covârşitoare a celor implicaţi în proces
au fost eliberaţi şi expulzaţi din ţară. Avea dreptate unul dintre polonezii
participanţi la evenimentele din anii 1863-1864 când spunea că Alexandru Ioan
Cuza „era cu toată sinceritatea de partea asupriţilor poloni” 23 .
17
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Nu putem încheia acest episod al raporturilor româno-polone în timpul
domniei lui Al.I. Cuza fără să observăm că eminenţa cenuşie a întregii aventuri,
beizadeaua Grigore Sturdza, a fost rapid scoasă de sub acuzare, chemarea sa în
faţa Tribunalului Iaşi fiind o simplă formalitate 24 . Se pare că acest fapt s-a datorat
chiar domnitorului, deoarece arestarea complicilor lui Sturdza îl făcea pe
pretendentul la tron cu totul inofensiv. Mai era în calcul şi o altă miză, cu mult
mai mare: Cuza avea nevoie de linişte în ţară, în condiţiile în care principalul său
obiectiv imediat era recunoaşterea dublei alegeri.
Asta nu înseamnă, după cum vom vedea în continuare, că a avut îndoieli
asupra implicării lui Grigore Sturdza în complot. Dimpotrivă, de fiecare dată el
a văzut în spatele unor acţiuni în care erau implicaţi şi polonii pe Gr. Sturdza.
Aşa s-a întâmplat şi în septembrie 1860, când Cuza a făcut o călătorie la
Constantinopol. Cu această ocazie s-a pus la cale un complot împotriva sa.
Măsurile luate de poliţia otomană a împiedicat punerea lui în aplicare.
Complotiştii erau polonezi şi italieni, printre primii figurând şi Wierzbicki
(Murad Bey) 25 . Se poate presupune că avem de a face cu reluarea proiectului
din 1859. Câţiva ani mai târziu, în 1863, când poloni înarmaţi, conduşi de
Zigmunt Milkowski, au încercat să treacă cu forţa prin Moldova, sau în 1864,
când din ordin guvernamental emigraţii polonii au fost concentraţi în oraşele
Piatra Neamţ şi Roman, domnitorul era convins că în ambele situaţii ei aveau o
înţelegere cu Grigore Sturdza.
The Polish Plot of 1859 against Al.I. Cuza
Summary
At he beginning of 1859 a group of Polish political refugees residing in Moldova
were involved by Gr. Sturdza, the son of the former reglamentary ruler of this country
and a competitor for the throne in a conspiracy against Al.I. Cuza. The local authorities
had intelligence about the plot and through the measures taken the ploters were made
harmless.

Neamul românesc, nr. 119 din 5 oct. 1908, p. 1891-1892.
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Protocoalele Comisiei Centrale a Principatelor Unite, Focşani, 1859, nr. 21, p. 82-87.
25
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Bucureşti, 1938, p. 279, 284.

POLITICI NAŢIONALE LA 1900
Alexandru Zub
Belle époque?
Ultimul sfert din secolul XIX şi prima duzină din secolul XX constituie
un interstiţiu coincident cu „vremea lui Ion Mincu”, tema acestei sesiuni
aniversative, la deschiderea căreia am avut cinstea să fiu invitat a rosti un
cuvânt preambular. Este, pe cât îmi dau seama, o invitaţie cu temei mai curând
prietenesc decât profesional şi nu-mi pot ascunde, odată cu emoţia, un sentiment
de gratitudine pentru iniţiatorii simpozionului.
Schimbarea de crug calendaristic produsă la 1900 e susceptibilă, ca orice
final sau debut de ciclu, de analize foarte diverse. În ultimii ani, s-a putut stabili
că acel moment a fost extrem de fecund în Europa Est-Centrală, îndeosebi la
Viena, unde s-au născut atâtea idei definitorii pentru secolul XX 1 . Spaţiul
românesc nu putea rămâne străin de acel spirit 2 , după cum nu era străin nici de
marile fomentaţii socioculturale din lumea apuseană. Afin cu realităţile
balcanice, el era fecundat şi de etosul central european 3 .
Vechea dispută între autohtonism şi spiritul european 4 , tradiţie şi
modernitate 5 , fond şi forme 6 se prelungea în noul veac, alimentând un discurs
identitar încă mai apăsat, analog însă cu cele produse în ţările vecine.
„Identitatea este chiar diavolul şi are o importanţă de neînchipuit, cu mult mai
mare decât credeam”, nota Ludwig Wittgenstein, convins că avea de a face cu o
temă inepuizabilă 7 , la fel de veche ca şi umanitatea, una asupra căreia atrăsese
deja atenţia E. Renan 8 . Ea devenea încă mai preocupantă într-o epocă de
disoluţie a imperiilor pe care se întemeiase un timp echilibrul european. O
„analiză spectrală”, aşa cum a produs-o Keyserling pentru Europa interbelică 9 ,
1

Carl E. Schorske, Viena fin-de-siècle. Politică şi cultură, Iaşi, Polirom, 1998; Michael Pollak, Viena
1900. O identitate rănită, Iaşi, Polirom, 1998.
2
W.N. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială 1848-1938, Iaşi, Polirom, 2000.
3
Cf. Virgil Nemoianu, în vol. Europa centrală. Nevroze, dileme, utopii, ed. Adriana Babeţi, Cornel
Ungureanu, Iaşi, Polirom, 1997, p. 190.
4
Al. Duţu, Europenism şi autohtonism la români, în vol. Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei
europene, Bucureşti, Editura All, 1999, p. 155-235.
5
Dennis Deletant, The debate between tradition and modernity in the shaping of a Romanian
identity, in The literature of nationalism, ed. by R.B. Pynsent, London, SSEES, 1996, p. 14-26.
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74

Alexandru Zub

ar fi plină de sugestii şi pentru începutul secolului XX.
A fost în adevăr o belle époque în România, această ţară plină nu numai
de umor, cum s-a spus, dar şi de agitaţii, de căutări penibile, cu reforme neduse
până la capăt şi mişcări populare destul de ample, care au culminat cu violentele
jacquerii din 1907? În replică, demitizând un interstiţiu idilizat prin contrast cu
„marele război”, i s-a spus uneori „la belle apocalypse”, epoca fiind „recitită” şi
reanalizată mai realist, pe seama unor studii istorice, sociale, culturale mai
riguroase. Adevărul (dacă se poate obţine un adevăr în istorie) pare a fi undeva
la mijloc, între viziunea idilică din prima formulă şi cea catastrofică din a doua.
Nu voi încerca să fac acum o sistematizare a poziţiilor adoptate, cu
interpretările multiple şi aporetice pe care le-au produs. Ar fi şi imposibil în
timpul de care dispun. Prefer să caut mai degrabă conturul unui tablou de epocă
şi să deduc din el eventuale sugestii de lectură a momentului în cauză.
Moşteniri din alt secol: obsesiile identitare
Ideea că popoarele, naţiunile, zonele geografice au un destin, în sens de
trăsături stabile, dacă nu imuabile, îşi făcuse loc în secolul XIX, sub impuls
romantic şi mai ales în cadrul mişcărilor regenerative de pe continent.
Paşoptiştii români au făcut mult caz de această idee, invocând şi argumente de
ordin istoric, iar generaţia Junimii avea să-i caute un fundament ştiinţific mai
solid, convinsă că dispunea de resurse cognitive mai consistente 10 .
Intervalul la care ne vom referi aici e cuprins grosso modo între războiul
de independenţă şi conflictele balcanice, evenimente succesive, grele de urmări
pentru lumea românească, pe traseul multisecular al complicatei „crize
orientale”. Ca şi în etapele anterioare ale crizei, la 1877, România mai era
tratată ca un stat ale cărui veleităţi de neatârnare nu puteau fi puse în discuţie
decât în cadrul Imperiului otoman, „omul bolnav” al Europei, pe care unele
puteri (în frunte cu Anglia) voiau să-l ţină cât mai mult în viaţă, de dragul
echilibrului geopolitic 11 .
Aşa se face că deşi luase parte la războiul ruso-turc, dând certe dovezi de
factor pozitiv în regiune, România n-a fost primită la tratativele de pace, fiind
numai audiată, la Congresul de la Berlin (1878), nu şi satisfăcută în chestiunea
Basarabiei. Independenţa de stat trebuia să antreneze şi una economică, dincolo
de care ea însăşi nu putea deveni efectivă, durabilă, reconfortantă. Pentru o
asemenea independenţă economică au pledat atunci, cu argumente valide, A.D.
Xenopol (Studii economice, 1879) şi P.S. Aurelian (Terra nostra, 1880).
Ultimul a scos şi un ziar, Economia naţională, semnificativ prin chiar titlul său,
ca şi gruparea de la Drapelul, pe seama căreia a guvernat în 1896-1897. Era
preocupat să scoată ţara de sub „epitropia economică” a altor state, asigurându-i
o reală independenţă pe acest tărâm.
10
11
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Cu toate obstacolele, statul unitar a devenit totuşi o realitate mai
consistentă, cu instituţii moderne şi o recunoaştere externă tot mai amplă, cu o
monarhie susceptibilă să-i asigure un anume prestigiu pe un continent în care
legăturile dinastice jucau încă un rol important.
În acelaşi timp, aşezămintele de ştiinţă şi cultură cunoşteau un avânt
promiţător, întemeiat deopotrivă pe resursele statului şi pe iniţiative particulare.
Cunoaşterea de sine la nivel colectiv era o prioritate admisă ca atare de
numeroşi intelectuali şi asumată programatic de unele instituţii, mai ales de
Academia Română. Direcţia etnopsihologică, stimulată în Germania de H.
Steinthal şi M. Lazarus, pusă la lucru în România mai ales de Xenopol,
Eminescu, Slavici, avea să dea roade notabile, spre finele secolului XIX, pe
tărâm ştiinţific 12 , dar şi în sfera didactică, domeniu în care „filozofia”
etnocentrismului cunoştea manifestări semnificative 13 .
Noul secol debuta dealtfel, sub acest unghi, cu o iniţiativă demnă de
amintit. După unele studii anterioare, tot de sugestie germană,
C.
Rădulescu-Motru a iniţiat, împreună cu G. Coşbuc, A. Demetriescu şi
O.
Densusianu, o anchetă pe tema însuşirilor poporului român, anchetă la care
trebuia să se răspundă pe bază de literatură, folclor, istorie 14 . Dintre figurile
notorii, numai Al. Macedonski s-a grăbit să răspundă 15 , iar din noua generaţie
Vasile Pârvan, care tocmai încheiase liceul şi urma să meargă la Universitate 16 .
Tânărul făcea trimitere la Coşbuc, la Creangă, la poezia populară, pentru a-i
defini pe români prin „melancolie tristă“, fatalism, nestatornicie în acţiune, dar
şi prin acte de bravură ocazională, ospitalitate etc. Asemenea judecăţi nu pot
surprinde la un tânăr ce comentase deja, la liceul „Codreanu“ (Bârlad),
Cântarea României, în conexiune cu personalitatea lui N. Bălcescu, vădind un
interes acut pentru problematica identităţii şi a regenerării colective 17 .
Era tocmai momentul când, la Paris, cu ocazia unui congres internaţional
de istorie comparată, A.D. Xenopol polemiza cu un confrate maghiar, A. de
Bertha, pe tema etnogenezei şi continuităţii româneşti 18 , după ce publicase, tot
acolo, o masivă istorie a românilor, premiată de Academia Franceză 19 .
Preocuparea de a pune la îndemâna lumii savante din afară studii care să
12

Cf. Al. Zub, De la istoria antică la criticism (Istoriografia română la finele secolului XIX şi
începutul secolului XX), Bucureşti, Editura Academiei, 1985, p. 223-233.
13
Lucian Nastasă, Generaţie şi schimbare în istoriografia română. Sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, Cluj-Napoca, Editura PUC, 1999.
14
Noua revistă română, vol. II, supl. I, nr. 12 (15 iun. 1900), p. 177.
15
Ibidem, supl. I, nr. 17 (1 sept. 1900), p. 69.
16
Ibidem, supl. I, nr. 16 (15 aug. 1900), p. 51-52. Text reprodus în V. Pârvan, Scrieri, ed. Al. Zub,
Bucureşti, 1981, p. 51.
17
V. Pârvan, op.cit., p. 638-657.
18
A.D. Xenopol, Magyars et Roumains devant l’histoire. Réponse à M. de Bertha, Paris, Ernest
Leroux, 1900.
19
Idem, Histoire des Roumains de la Dacie Trajane, I-II, Paris, 1896.
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recomande poporul român sub unghi istorico-cultural era frecventă la istoricii
români, între care N. Iorga avea să se distingă printr-o activitate la fel de intensă
pe cât de prestigioasă. Nu i-a scăpat nici contribuţia lui Ion Mincu la crearea
unui stil naţional în arhitectură, făcându-i un portret memorabil ca panegiric 20 .
Naţiunea şi noile ei avataruri
Problema naţională continua să fie şi în perioada ce ne preocupă acum o
dominantă pentru intelectuali, ca şi pentru clasa politică. Moştenită din alt secol,
ea cunoştea aspecte noi, în strânsă conexiune cu evoluţia geopolitică de pe
continent.
Deşi revoluţiile de la 1848 fuseseră înăbuşite, Viena a trebuit să facă
unele concesii, pe calea dualismului austro-ungar şi a unor reglementări menite
să diminueze tensiunile interetnice. Din păcate, legea naţionalităţilor,
concepută de József Eötvös în 1868, care garanta oricui dreptul la şcolarizare şi
asistenţă juridică în limba maternă, n-a fost respectată, iar nemulţumirile aveau
să antreneze proteste de tot felul. Un grup numeros de intelectuali şi ţărani
români au încercat să prezinte un memorandum la Viena, în 1892, însă audienţa
la împăratul Franz Josef le-a fost refuzată, iar principalii protestatari au suferit
apoi, după un răsunător proces la Cluj, ani lungi de recluziune politică pentru
„instigare contra naţionalităţii maghiare” şi tentativă secesionistă 21 .
Legat de Austro-Ungaria şi de Germania printr-un tratat de alianţă secret,
guvernul României nu putea interveni eficient în favoarea celor oprimaţi astfel.
În schimb, numeroşi intelectuali şi oameni politici au protestat intens, în presă
ca şi prin memorii către diverse instanţe europene, iar istoricul V.A. Urechia,
vechi colaborator al lui M. Kogălniceanu, a făcut să apară un somptuos album
(Voci latine, de la fraţi la fraţi, 1894) cu adeziuni de pretutindeni în sprijinul
românimii transilvane 22 . Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor,
dispunând în zona extracarpatină de o vastă reţea, ca şi mişcarea ateneistă, au
contribuit din plin la difuziunea ideii de unitate naţională, alături de
„extensiunea universitară”, de numeroase societăţi şi asociaţii cu proiecte
regenerative 23 .
20
N. Iorga, Oameni cari au fost, I, Bucureşti, 1967, p. 311-312, Asupra activităţii marelui istoric pe linia
amintită, vezi Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968; Petre Ţurlea,
Şcoala Română din Franţa, Bucureşti, Editura Academiei, 1994.
21
R.W. Seton-Watson, Hungary and the Southern Slavs, in Contemporary Review, 101 (1912), p. 820830, cf. şi Z. Harvath, The rise of nationalism and the nationality problem in Hungary in the last
decades of dualism, in Acta Historica, Budapest, 9 (1963), p. 1-37.
22
Voci latine, de la fraţi la fraţi, culegere de studii, articole şi adeziuni la Mişcarea naţională din
Transilvania şi Banat din 1892-1894, realizată de Vasile Alexandrescu-Urechea, ed. nouă de Nedelcu
Oprea, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1993. Cf. şi L. Maior, Le mémorial de 1892 et son écho en Europe,
in Revue roumaine d’histoire, VIII, 1969, no 2.
23
Cf. V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1968, passim. Vezi şi V. Netea, C.Gh. Marinescu, Liga Culturală şi Unirea Transilvaniei cu
România, Iaşi, Junimea, 1978.
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Sârbii, croaţii, rutenii din cuprinsul Austro-Ungariei n-au fost trataţi cu
mult mai bine, ceea ce avea să ducă în curând la tensiuni şi conflicte redutabile
în zonă 24 . Secolul XX debuta astfel sub auspicii destul de sumbre. T. Maiorescu
primea de la elevii săi, ajunşi la universităţi central-europene, veşti inchietante,
pe care căuta să le aşeze într-o perspectivă mai puţin dramatică 25 .
Ştiri asemănătoare primea şi N. Iorga de la un tânăr discipol, V. Pârvan,
care activa, la Berlin, într-o Societate Academică menită să-i pregătească pe
studioşii români de acolo pentru a-şi împlini cât mai bine datoriile civice.
„Evenimentele se precipită”, îi scria fostului său profesor, la 8 martie 1906: „În
Germania, conducătorii politici şi intelectuali scontează deja dezmembrarea
Austriei şi deschiderea drumului la Mediterană”. Tot astfel, continua
epistolierul, „se pregăteşte Bulgaria, crescându-şi armata şi învăţându-şi poporul
carte. Acum a încercat şi unirea cu Serbia; n-a reuşit, nu-i nimic, lucrează
înainte (…). Ungurii se zbat de atâta vreme, doar ar avea în mână armata, nu
atâta pentru limba de comandă, ca element de maghiarizare, cât bineînţeles,
pentru a trece mai cu succes reformele maghiarizatoare în domeniul cultural şi
politic. Toţi se zbat, ţipă, fac zgomot”, în timp ce lumea românească părea
atinsă de „un fel de scepticism somnoros şi comod”, iar clasa politică se
manifesta confuz, cinic, incoerent. Era nevoie şi de unire politică, după opinia
lui Pârvan, iar această unire trebuia pregătită cât mai serios. „Căci socotelile se
grăbesc straşnic… Şi nu-i vreme de discuţii filozofice… Pulbere zvântată, săbii
ascuţite, asta a spus împăratul nemţilor, astătoamnă, celor ce se îngrijeau de
evenimentele viitoare”, încheia studiosul 26 , acceptând la rigoare şi ideea de
Gross-Oesterreich, propusă de bănăţeanul Aurel C. Popovici, al cărui proiect pe
această temă tocmai apăruse şi făcea destulă vâlvă 27 .
Aurel C. Popovici, autor şi al unui studiu interesant despre naţionalism
sau democraţie, conceput ca „o critică a civilizaţiunii moderne”, nu era singurul
care antama federalizarea ca o soluţie posibilă pentru această zonă. Al. VaidaVoievod, Carl Renner, Oszkár Jászi, Frantisek Palacky au imaginat ceva analog
pentru a scoate din impas monarhia habsburgică 28 . Unii au cedat ispitei rasiste,
bazându-se pe lecturi de prestigiu, precum Essai sur l’inégalité des races
humaines de Gobineau (1884) sau Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhundert de H.S. Chamberlain (1899), studii ce aveau să joace şi mai târziu
un rol considerabil. Timpul federalismului nu sosise încă 29 .
24

Cf. W. M. Johnston, op.cit., p. 372-375.
A se vedea corespondenţa cu S. Mehedinţi, I. Petrovici ş.a. în seria de Studii şi documente literare, ed.
I.E. Torouţiu.
26
V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, ed. Al. Zub, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 25-27.
27
Aurel C. Popovici, Die Vereigniten Staaten von Gross-Oesterreich, Leipzig, 1906.
28
Victor Neuman, Ideologie şi fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gândirii
politice în Europa Est-Centrală, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 68-102: Federalism şi naţionalism.
29
Cf. François Fejtö, Requiem pour un empire défunt, Paris, Seuil, 1992; K. Hitchins, Romania 186625
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Nelinişti şi căutări la început de secol
Tensiunile din Europa Est-Centrală, din zona balcanică îndeosebi, puneau
deja în pericol stabilitatea acestui spaţiu multicultural, cu numeroase elemente
comune, dar şi cu diferenţe ce puteau deveni sursă de conflicte. Au şi devenit în
curând, ceea ce a condus la ultimele războaie din cadrul aşa-zisei „chestiuni
orientale”. În 1912, Bulgaria, Serbia şi Grecia învingeau Turcia, fără a se
înţelege cu privire la partajul Macedoniei, astfel că se iscă un nou conflict
militar, de astă dată contra unei Bulgarii expansioniste, România jucând
oarecum un rol de arbitru şi găzduind tratativele de pace de la Bucureşti din
1913. Era un preambul al marelui Război, declanşat peste un an, după
asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo 30 .
Pentru spiritele avizate o asemenea evoluţie nu era surprinzătoare. Am
amintit deja lucida misivă a tânărului Pârvan din 1906, anul când Iorga crea la
Bucureşti Frăţia bunilor români şi gazeta Neamul românesc, în ideea – prezentă
şi anterior în revista Sămănătorul – de a pregăti lumea noastră, îndeosebi noua
generaţie, pentru marile provocări ce se puteau întrezări 31 .
„Chestia Orientului” îl intrigase deja la 1901 pe I.G. Duca, tânăr
editorialist la Universul, constatând că aşteptările naţionale se manifestau cu
deosebită intensitate şi că lumea apuseană era interesată să domine. „Problema
Orientului nu e în Orient, ci în Occident”: vechea formulă, cu aparenţă de
paradox, era numai în parte valabilă, fiindcă prevalente se arătau totuşi
realităţile economice şi etnoculturale din zonă 32 . Războiul ruso-japonez, criza
marocană, problemele aparent fără soluţie din Austro-Ungaria, veleităţile
militarismului german, situaţia tulbure din Balcani, devenită repede explozivă,
puneau şi România în faţa unor hotărâri dificile, mai ales că economia suferea
din multiple motive, iar ţărănimea ajunsese chiar la exasperare 33 .
Jubileul dinastic din 1906, organizat la patru decenii de la suirea pe tron a
prinţului Carol de Hohenzollern, a pus în lumină, din nou, dincolo de fastul
oficial şi de marea expoziţie aniversară, gravele probleme cu care se confrunta
România profundă 34 . Erau scadenţe ale semireformelor făcute în ultimele
decenii şi ale unui politicianism insensibil parcă la nevoile comunităţii. Aceste
acumulări negative se cunosc astăzi destul de bine, după studiile privitoare la
1947, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 210-212; G. Ciorănescu, Românii şi ideea federalistă,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
30
Cf. Anne-Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa. Secolele XVIII-XX, Iaşi,
Polirom, 2000, p. 59-78.
31
Nicholas M. Nagy-Talavera, N. Iorga – o biografie, Iaşi, Institutul European, 1999, p. 75-152.
32
I.G. Duca, Chestia Orientului (I-II), în Universul, 1901, articole reproduse în vol. Lumea la început
de veac, Bucureşti, Editura Eminescu, 1994, p. 51-55.
33
Ibidem, p. 152-157, 160-165.
34
Asupra acelui moment, privit ca efort identitar, vezi Shona Kallestrup, Romanian „National Style” and
the 1906 Bucharest jubilee Exhibition, in Journal of Design History, vol. 15, 2002, no. 3, p. 147-162.
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viaţa politică, mişcările ţărăneşti, dezvoltarea culturii 35 , ca şi din tentativele de a
zugrăvi, în ansamblu, „lumea românească la 1900” şi problematica ei „atunci
când veacul se năştea” (Ion Bulei) 36 .
Intelighenţia cea mai activă n-a ezitat să caute răspunsuri, în acord cu
„ideile fundamentale ale culturii sociale” 37 , după expresia lui Pârvan, de la care
ne-au rămas şi unele texte parenetice de mare interes. Conferinţa despre Unire
şi Scrisoarea deschisă către corpul didactic articulau, în preajma jubileului
dinastic, un complex şi luminos program etnopedagogic 38 , a cărui însemnătate
n-ar putea fi bine înţeleasă fără demersurile cvasi concomitente făcute de N.
Iorga în Opinions sincères şi Opinions pernicieuses d’un mauvais patriote
(1899), de C. Rădulescu-Motru în Cultura română şi politicianismul (1904),
studiu urmat de altele, nu mai puţin semnificative pe linia discursului identitar:
Puterea sufletească (1908), Naţionalismul (1909), Sufletul neamului nostru
(1910) etc.39 Ele consună de altfel, sub unghi critic, cu monografia etnopsihologică a
lui D. Drăghicescu, din 1907, „redescoperită” abia în zilele noastre40 .
Era un moment fecund în căutări, iniţiative, proiecte. Analiza acestora nu
e posibilă acum, dar ele au fost studiate deja, secvenţial sau monografic, de n-ar
fi să amintim decât lucrările atât de minuţioase publicate de Z. Ornea despre
junimism, sămănătorism, poporanism, alcătuind o serie de restituţii de mare
acribie documentară 41 . T. Maiorescu, deşi activ încă (va prezida în 1913, la
Bucureşti, congresul de pace), îşi pierduse din influenţă, iar noii junimişti nu
erau în măsură să joace un rol analog în dezbaterile curente. Alte viziuni asupra
fenomenului românesc s-au impus treptat, îndeosebi pe seama etnoistoriei 42 şi a
sociologiei 43 , critica fiind ea însăşi marcată de noile curente.
G. Ibrăileanu constituie, pe această linie, un exemplu de neocolit.
Articolele tipărite în Curentul nou şi Viaţa românească, strânse apoi în volum
(Spiritul critic în cultura românească, 1909), examinau atent evoluţia
culturală a poporului român, cu un entuziasm neascuns faţă de paşoptism şi cu
intenţia de a stimula propensiunea critică a noilor generaţii 44 . Autorul polemiza
35

Dumitru Micu, Început de secol, 1900-1916. Curente şi scriitori, Bucureşti, Minerva, 1970.
Ion Bulei, Lumea românească la 1900, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984; Idem, Atunci când
veacul se năştea. Lumea românească, 1900-1908, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990.
37
V. Pârvan, Scrieri, p. 353-375.
38
Ibidem, p. 95-109, 115-129.
39
C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, ed. Cristian Preda, Bucureşti, Editura Nemira, 1998, p. 65-238.
Asupra concepţiei sale, vezi Corina Hrişcă, Constantin Rădulescu-Motru, filosof al culturii, ClujNapoca, Editura Dacia, 1987.
40
D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român (Introducere), Bucureşti, Libr. Alcalay, 1907.
41
Cf. Geo Şerban (ed.), Zigu Ornea – permanenţa cărturarului, Bucureşti, Editura Hasefer, 2002,
passim.
42
Paul Simionescu, Etnoistoria – convergenţă interdisciplinară, Bucureşti, Editura Academiei, 1983.
43
D. Gusti, Şt. Zeletin, M. Ralea etc.
44
G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, Iaşi, 1909. Folosim aici ediţia îngrijită de Pavel
Balmuş, Chişinău, Editura Cartier, 2000.
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discret cu Maiorescu, a cărui teorie privitoare la pseudomorfozele noastre făcea
o netă injustiţie unei lumi pe cale de a se moderniza şi ispitită mereu de
premodern (Sorin Alexandrescu). Mentorul Vieţii româneşti disocia subtil între
„vechea şcoală critică moldovenească şi Junimea“, apreciind spiritul liberal
stimulat de prima şi dezavuând ostilitatea maioresciană faţă de acel spirit: „E o
naivitate aerul mânios cu care conservatorii doctrinari privesc aşa-numitele
forme nouă şi pervertirea mentalităţii româneşti de către cugetarea străină”,
sesiza Ibrăileanu 45 , constatând că toate popoarele împrumută de la altele şi că
istoria este un şir nesfârşit de interferenţe, contagiuni, asimilări, distorsiuni.
Lectura propusă de criticul ieşean poate fi socotită excesivă, dar nu e fără
interes pentru analiza modernităţii noastre. După opinia sa, „liberalismul
muntean, în manifestările lui extreme, rămâne să reprezinte spiritul novator;
junimismul moldovenesc rămâne să reprezinte spiritul critic, negativ. Această
ruptură, conchidea Ibrăileanu, a fost o nenorocire pentru istoria contemporană a
României. Unii merg fără discernământul trebuitor; ceilalţi neagă necontenit
utilitatea întregii opere a celor dintâi. Unii merg fără un plan bine definit;
ceilalţi vreau să rămână pe loc” 46 . Era desigur o concluzie excesivă, de
nesusţinut acum, dar explicabilă la vremea când opoziţia dintre acele atitudini
mai era gândită polar. Însuşi criticul în cauză, luminos şi ponderat în ansamblu,
era de acord că între conduita novatoare şi „expectativa critică” trebuia să se
realizeze în fine o sinteză capabilă să disloce vechile inerţii. Autonomia
literaturii faţă de politică era un bun câştigat, „naţionalizarea” în sfera culturii se
afla în curs, mai rămânea să fie schimbată starea social-politică 47 .
Era puţin lucru? Schimbarea social-politică invocată de critic constituia o
exigenţă percepută ca un imperativ pe multe planuri şi a dat loc la destule
proiecte de reformă. Lumea românească, suferind încă de vechi inerţii, avea
nevoie de noi impulsuri regenerative. „Se va mişca oare ceva în Sybaris care
doarme?” Interogaţia unui spirit ca N. Iorga, aplecat peste ultima filă din agenda
secolului XIX, exprima totodată o nelinişte şi o speranţă. Noul secol avea să le
justifice din plin, întemeiat în parte şi pe creaţia lui Ion Mincu, semnificativă
pentru elaborarea unui stil naţional în artă.
National politics in 1900
Summary
The publication presents a few comments concerning national politics in 1900, with
emphasis on disturbance and weighing that set out the beginning of the XX century.
The conclusion is: „the romanian people, still suffering from past inanimateness,
needed new regenerative impulses”.
45

Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 196.
47
Ibidem, p. 197.
46

A.C. CUZA ŞI MIŞCĂRILE STUDENŢEŞTI DIN ANII 1922-1923.
CONSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA
LIGII APĂRĂRII NAŢIONAL-CREŞTINE (1923-1930)
Corneliu Ciucanu
După primul război mondial societatea românească s-a confruntat cu o serie de
probleme rezultate ale procesului complex de adaptare democratică legislativă şi
administrativă a noilor realităţi teritoriale, sociale, economice şi etnice survenite după
Marea Unire. Integrarea noilor provincii a impus, într-o primă etapă, depăşirea
greutăţilor şi consecinţelor războiului dar mai ales relansarea procesului de
dezvoltare/moderizare a ţării1 . Societatea românească greu încercată de efortul de
război, dar mai ales, soldaţii întorşi de pe front cu o nouă conştiinţă de sine, aşteptau
cu nerăbdare reformele promise în vara lui 19172 . Scăpată de ororile războiului
societatea visa la o nouă Românie în care să nu mai existe abuz, corupţiei şi
politicianism, la un nou cadru legislativ care să anuleze vechile inegalităţi, la un nou
organism statal bazat, în primul rând, pe sentimentul de apartenenţă, participare
efectivă şi solidaritate naţională3 . Reforma agrară şi introducerea sufragiului universal
au determinat modificări substanţiale în fizionomia social-politică şi economică a
ţării, accelerând ritmul de desfăşurare a procesului de modernizare şi dezvoltare a
structurilor instituţionale democratice ale României interbelice. Atât reforma agrară,
care s-a făcut în baza unei masive exproprieri, cât mai ales acordarea votului universal
au permis intrarea în viaţa politică a unor noi segmente sociale, ignorate până atunci,
care au erodat temelia economică şi politică a marilor proprietari funciari grupaţi, cu
precădere, în partidele conservatoare. Cele două reforme contribuie esenţial la
reconfigurarea vieţii noastre social-politice şi produc serioase mutaţii la nivelul
dinamicii vieţii politice româneşti, respectiv, asupra regimului politic dintre cele două
războaie mondiale.
De asemenea, grupările politice trebuiau să se plieze pe noile realităţi, să
redirecţioneze mesajul politic către categorii mai largi ale populaţiei, trebuiau să-şi
modifice discursul politic să promită lichidarea corupţiei în administraţie, pedepsirea
profitorilor de război şi stabilirea răspunderilor4 .
După Marea Unire, aşteptările şi speranţele românilor erau considerabile şi
acut reclamate/vehiculate în presă, întruniri politice, societăţi culturale şi asociaţii
civice. Totodată, cu elanul şi idealismul specific vârstei, aceste credinţe într-un viitor
1

Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), coordonator prof.univ.dr. Ioan Scurtu,
Bucureşti, 2003, p. 31.
Ne referim la modificările Constituţiei din iunie 1917 când s-a statuat votul universal şi s-a promis o
dreaptă împroprietărire ţăranilor-soldaţi.
3
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, Editura
Paideia, 1999, p. 23 şi urm.
4
Alexandru Averescu, Răspunderile, Iaşi, Editura Ligii Poporului, 1918 (ediţia a II-a, C. Schifirneţ,
Bucureşti, 1919), passim; Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea
Partidului Ţărănesc, 1918-1926, Bucureşti, Editura Litera, 1975, p. 28.
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mai bun erau mult mai vehement exprimate în rândurile tineretului întors de pe front
sau intrat, nu de mult timp pe băncile facultăţilor5 . Universităţile din Iaşi şi Bucureşti
aveau să se confrunte cu un număr record de studenţi proveniţi din provinciile alipite
în anul 1918. La cea mai veche universitate românească, la Iaşi numărul studenţilor a
crescut, ajungând de la 335 în anul 19146 , la peste 3.000 în anul universitar 191819197 . La Universitatea bucureşteană s-a înregistrat, de asemenea, o creştere a
numărului de studenţi de peste 600% în mai puţin de două decenii8 . Pătrunderea în
universităţi a mai multor studenţi ce aparţineau minorităţilor naţionale, în special,
celei evreieşti, dar mai ales faptul că în diferite situaţii aceştia manifestau pe faţă
simpatiile comuniste, a determinat diverse reacţii la nivelul studenţilor români.
Totodată, statistice consultate demonstrează că, minoritatea evreiască deţinea o
pondere relevantă din totalul doctorilor, licenţiaţilor şi diplomaţilor universitari.
Anuarul Statistic al României arată că în anul universitar 1935/1936, dintr-un total de
4.700 de doctori, licenţiaţi şi diplomaţi universitari, 468 erau evrei, adică aproape
10%, iar în 1936/1937, dintr-un total de 5.073 de absolvenţi, 521 erau evrei, ceea ce
reprezintă mai mult de 10%. În ceea ce priveşte numărul studenţilor, în anul
universitar 1933/1934, dintr-un număr total de 29.907 studenţi, 9.981 erau evrei,
adică, 33,3%. Anul 1934 reprezintă maximul de referinţă al prezenţei elementului
universitar evreiesc deoarece după anul universitar 1934 s-a înregistrat o scădere a
numărului studenţilor evrei, astfel că, în 1936/1937, dintr-un număr de 25.650 de
studenţi, doar 2.141 erau evrei, adică 8,3%. Cele mai populate centre universitare cu
evrei au fost Iaşi şi Cernăuţi9 . O. statistică întocmită de Em. Vasiliu-Cluj la 1920
indica numărul mare de studenţi de la aceste două universităţi. Astfel, la Universitatea
din Cernăuţi, la Facultatea de Farmacie, în semestrul de vară erau 174 de români şi
574 de studenţi evrei, iar la Facultatea de Drept – funcţie de religia declarată – erau
237 de ortodocşi (români şi ruteni); 98 catolici; 26 luterani; 506 mozaici şi 31 studenţi
de alte religii10 . La Universitatea ieşeană, numărul de studenţi evrei era, de asemenea,
considerabil. La Facultatea de Medicină: 547 români şi 831 evrei; la Farmacie: 97
români şi 299 evrei; la Facultatea de Litere: 351 români şi 100 evrei; la Drept: 1743
români şi 370 evrei, iar la Facultatea de Ştiinţe: 722 români şi 321 evrei11 .
Radiografia de mai sus era îngrijorătoare pentru oamenii politici cu vederi
naţionaliste, deoarece în opinia lor, şcoala era un laborator de formare al elitei de
mâine a României Mari. În acest sens A.C. Cuza şi Ion Găvănescu, profesori
universitari ieşeni, trăgeau un semnal de alarmă asupra compoziţiei etnice şi a
sentimentelor patriotice a viitoarei clase conducătoare şi asupra culturii naţionale a
5
6

Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 29-32.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi (în continuare D.J.A.N.I.), fond Universitatea Iaşi Rectorat, dosar 1003/1922, f. 428.
7
Ibidem, dosar 893/1918, f. 85.
8
Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. O
contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, Humanitas, 1999, p. 110 (ediţia originală,
München, 1986).
9
Ibidem, p. 264.
10
Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, vol. I, Sibiu, Editura Partidului „Totul pentru Ţară”,
Tipografia Vestemean, 1936, p. 97-100. În cartea sa, Corneliu Codreanu analizează problema şcolii
româneşti apelând la datele statistice publicate de Em. Vasiliu-Cluj în Situaţia demografică a României,
Bucureşti, 1923.
11
Ibidem.
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statului naţional-unitar, rod al sacrificiilor seculare a poporului român12 . Situaţia
etnică a celor două universităţi moldoveneşti explică geneza curentului naţionalist
creştin în mediul studenţesc şi considerentele mişcării, puse sub egida lozincii
numerus clausus, din decembrie 192213 .
Raportul organelor de Siguranţă subliniază faptul că studenţii naţionalişti
provin, cu precădere, de la Facultatea de Drept şi de la Facultatea de Medicină.
Reţinem, în acest context, statistica privind apartenenţa regională şi etnică a
studenţilor de la Facultatea de Medicină din Iaşi. Astfel, în anul întâi, din 456 de
studenţi înscrişi, 342 erau din noile provincii, şi marea lor majoritate din Basarabia şi
Bucovina. Dintre aceştia, o mare parte erau evrei. În anul doi erau 207 studenţi, din
care mai mulţi de jumătate – 144 – erau din afara Vechiului Regat; în anul al treilea
din 266 de studenţi, 160 erau din Basarabia şi Bucovina; în anul patru din cei 49 de
studenţi doar 8 erau din noile teritorii (din Basarabia); în anul cinci, din cei 75 de
studenţi, 22 erau din Basarabia, unul din Bucovina şi trei din Transilvania14 .
În acest context descris de creşterea numerică a studenţilor evrei s-a produs o
acutizare a ostilităţii studenţilor români faţă de cei evrei, mulţi dintre ei cu declarate
simpatii de stânga şi chiar bolşevice. Studenţii români s-au plasat instinctiv la dreapta,
îmbrăţişând ideile naţionaliste şi sub influenţa unor profesori naţionalişti de la
Universitatea ieşeană. Activitatea Cercului Studenţilor Basarabeni de la Universitatea
ieşeană, asociaţie condusă de Timotei Marin, Th. Văscăuţeanu, d-ra Cernăuţeanu,
fraţii Derevici, d-ra Matievici, Ceaico-Ceaicovski15 „…socialistă şi apoi afiliată
deschis la Internaţionala a III-a de la Moscova, a provocat prima ciocnire serioasă cu
elementele studenţimii naţionaliste române, reorganizată de C. Codreanu”16 . Alături
de documentele existente în arhiva Universităţii din Iaşi, fondul „Rectorat”, glisajul
spre stânga bolşevică a unui segment important al studenţimii de peste Prut a fost
perceput şi clasat de organele informative într-o sinteză a Biroului General de
Siguranţă din Basarabia din 24 noiembrie 1931. Materialul informativ, conceput în
urma agitaţiilor naţionaliste şi antievreieşti de pe parcursul anilor 1930 şi 1931, face
un scurt istoric al începuturilor mişcării naţionaliste la Universitatea ieşeană şi modul
în care a penetrat curentul cuzist (Liga Apărării Naţionale Creştine) şi mai apoi
Legiunea Arhanghelul Mihail în Basarabia. Documentul arată că: „...mişcarea
condusă de Dl. Profesor A.C. Cuza prinde rădăcini tot mai temeinice în Vechiul
Regat şi prin intrarea în mişcarea lui a lui Corneliu Codreanu cu o serie întreagă de
colegi de la Universitatea din Iaşi [fapt care] întăreşte simţitor organizaţia şi ea se
transformă în 1923 în „Liga Apărării. Astfel, universităţile, dar, în special, facultăţile
12
13

Ibidem, p. 102-106.
Vezi A.C. Cuza, Mişcările studenţeşti şi cauzele lor, Bucureşti, Tipografia şi legătoria de cărţi
„Deliormanul”, 1925, passim; idem, Numerus clausus, Bucureşti, Editura Ligii Apărării Naţional
Creştine, 1924, p. 2 şi urm. De referinţă rămâne şi discursul profesorului universitar ieşean, rostit de la
tribuna Parlamentului şi care argumentează necesitatea aplicării principiului numerus clausus în
universităţile româneşti, după modelul practicat în Ungaria, încă din septembrie 1920 (Minorităţi
naţionale din România. 1918-1925. Documente, coord. Ioan Scurtu şi Liviu Boar, Bucureşti, 1995, p.
721-723); G. Asandului, ,,A.C. Cuza. Politică şi cultură, Iaşi, Editura Fides, 2007, p. 137.
14
DJANI, fond Rectorat,dosar. 1000/1922, f. 286.
15
Lista cu numele liderilor Cercului Studenţilor Basarabeni, consemnată de documentul amintit a fost
completată conform procesului verbal nr. 51 a şedinţei Senatului Universităţii din Iaşi din 13 decembrie
1919 prin care se validau alegerile Comitetului Cercului Studenţilor Basarabeni. Vezi DJANI, fond
Rectorat, dosar. 897/1919 , f. 492.
16
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), fond 680, Inv.1, dos. 3457 (II), f. 672.
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de Drept şi Medicină au devenit centre de agitaţie naţionalistă, antibolşevică”17 .
Totodată, resuscitarea naţionalismului în mediul universitar românesc s-a
dovedit a fi în strânsă legătură cu mişcările similare din statele vecine. În Ungaria,
după răsturnarea regimului Bela Kun, care ameninţase cu bolşevizarea ţării, în
septembrie 1920, a fost adoptat în învăţământ principiul „numerus clausus”18 , iar în
Cehoslovacia ca reacţie la numirea unui rector evreu în fruntea Universităţii din
Praga, studenţimea pragheză a manifestat zgomotos, reuşind în cele din urmă
demiterea acestuia de către minister. Astfel de mişcări apar după primul război
mondial şi în Austria, Polonia şi Lituania 19 .
Disputa dintre studenţii români şi cei evrei s-a radicalizat în cadrul cercurilor
studenţilor medicinişti. Tensiunile acumulate în sălile de curs, la seminarii şi în sălile
de disecţie ameninţau să declanşeze un conflict deosebit de violent. Scânteia acestui
conflict între studenţii români şi evrei, a apărut în condiţii cu totul spontane la Cluj, la
Institutul de Anatomie al Facultăţii de Medicină, în data de 29 noiembrie 1922.
Disputa a pornit de la aducerea şi expunerea în sala de disecţie a cadavrului unui
evreu. La vederea acestuia studenţii israeliţi s-au revoltat şi au părăsit sala de disecţie,
solicitând predarea cadavrului comunităţii locale.20 . Comportamentul sfidător al
studenţilor evrei a determinat imediat reacţia colegilor lor creştini, care au declarat că
refuză să intre în sala de disecţie fără o reglementare clară privind originea şi
confesiunea cadavrelor supuse disecţiei, ca material didactic21 . În acest sens studenţii
medicinişti au adresat şi un memoriu rectorului I. Iacobovici, cerând respectarea
proporţionalităţii cadavrelor destinate disecţiei22 . Vestea incidentului de la Cluj23 , s-a
răspândit în întreaga ţară stârnind reacţii virulente în rândurile studenţilor români, dar,
practic, mişcarea studenţească va căpăta amploare şi consistenţă prin implicarea
studenţimii ieşene şi a unor cadre universitare de la Iaşi. Sub impresia evenimentelor
de la Cluj, în capitala Moldovei, tulburările studenţeşti au demarat la 5 decembrie
1922, când sediile ziarelor Opinia şi Lumea, de orientare comunistă, au fost devastate
şi ziarele arse24 . La 6 decembrie, în Sala Paşilor Pierduţi, o adunare a studenţilor
ieşeni a formulat o serie de cereri adresate Rectoratului25 . Petiţia studenţilor prevedea
introducerea principiului numerus clausus în universitate, săli de disecţie destinate
special studenţilor evrei, eliminarea acestora din cămine26 . La întrunirea studenţească
a participat şi rectorul Universităţii care a încercat domolească spiritele agitate ale
studenţilor27 . Deşi disputa a început la Universitatea din Cluj, numărul mare al
studenţilor evrei de la Universitatea ieşeană, lipsurile materiale, spaţiul limitat de
cazare, insuficienţa sălilor de curs şi a materialului didactic, au creat o stare de
nemulţumire în rândurile studenţilor români de la Facultatea de Medicină din Iaşi,
unde aceştia au fost sprijiniţi şi consiliaţi în acţiunile lor revendicative de către
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ibidem.
Nicolas M. Nagy-Talavera, Fascismul în Ungaria şi România, Bucureşti, Editura Hasefer, 1996, p. 96.
Armin Heinen, op.cit., p. 111.
Ibidem, p. 111-112; Înfrăţirea, Cluj, an III, nr. 671, 30 noiembrie 1922, p. 2.
Înfrăţirea, Cluj, an III, nr. 671, 30 noiembrie 1922, p. 2.
Ibidem.
Aurora din 2 decembrie 1922.
Opinia, Iaşi, an XIX, nr. 4662, 8 decembrie 1922, p. 4.
Lumea, din 9 decembrie 1922.
DJANI, fond Rectorat, dosar. 1000/1922, f. 120, 187.
Lumea, din 9 decembrie 1922.
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profesorul Corneliu Şumuleanu28 . De asemenea, aceeaşi situaţie o întâlnim şi la
celelalte instituţii de învăţământ superior din ţară.
Mişcarea studenţească apărută la Cluj şi continuată în toate centrele
universitare ale României Mari a fost îndrumată, instrumentată şi, ulterior captată de
formaţiunea politică grupată în jurul lui A.C. Cuza şi N.C. Paulescu. De la înălţimea
catedrei universitare profesorul Cuza, prin intermediul unor studenţi naţionalişti fideli
ideilor sale, a reuşit să se situeze în fruntea mişcării studenţeşti şi să-i confere chiar o
titulatură programatică 29 . Astfel, tulburările studenţeşti din decembrie 1922, rămân
cunoscute sub denumirea de mişcarea numerus clausus.
Independent de influenţa – categorică de altfel – exercitată de A.C. Cuza şi
Uniunea Naţional-Creştină (în frunte cu profesorul ieşean şi N.C. Paulescu, profesor
la Facultatea de Medicină din Bucureşti)30 asupra mişcării studenţeşti ieşene,
reprezentanţii studenţilor din toate centrele universitare, s-au întâlnit la 10 decembrie
1922, în aula Facultăţii de Medicină din Bucureşti. La această întrunire studenţească,
au participat peste 1.000 de studenţi, care au dezbătut problematica studenţească şi
ultimele evenimente, legate de incidentele de la Cluj. În acest cadru, au avut loc
discuţii aprinse încheiate cu alegerea unui comitet de acţiune şi votarea unei moţiuni.
Comitetul de acţiune a fost constituit, în special, din studenţii medicinişti: Ion
Simionescu, Constantin Dănulescu, Titus Jipescu, Dumitru Marinescu-Slatina, Titus
Cureleanu, Richard Tătaru, Sergiu Băcescu, Mircea Constantinescu 31 . Moţiunea
votată în acest cadru, a constituit actul de naştere al generaţiei ’22 şi, totodată,
manifestul-program al mişcării studenţeşti, în care se specifica faptul că, revendicările
studenţeşti nu se bazează pe considerente antisemite, de ordin rasial sau religios, şi că
obiectivul principal al mişcării studenţeşti era asigurarea întâietăţii elementului
românesc în universităţi şi rezolvarea unor „probleme de ordin superior cultural
naţional”32 .
Mişcările studenţeşti din decembrie 1922 şi revendicările explicite în vederea
aplicării principiului numerus clausus, constituie momentul şi argumentul fondator al
generaţiei de la 1922, după cum aveau să se definească mai târziu reprezentanţii
studenţilor, deveniţi lideri ai mişcării naţional-creştine din anii.’30. Prin aceste mişcări
studenţeşti, s-a parcurs o etapă semnificativă în geneza şi evoluţia Dreptei în România
interbelică. În primul rând s-a creat un profund sentiment de solidaritate studenţească,
iar evenimentele legate de organizarea studenţimii la nivel naţional, au făcut posibil
contactul nemijlocit între liderii studenţilor din toate centrele universitare. În primul
rând, ne referim la întâlnirea lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Asociaţiei
studenţilor creştini33 , cu Ion I. Moţa, preşedintele Centrului Studenţesc „Petru Maior”
din Cluj, întâlnire, credem noi, determinantă în ecuaţia evoluţiei curentului naţionalcreştin din perioada interbelică34 . Astfel, în august 1923, se desfăşoară congresul
28
29
30

Idem, 10 decembrie 1922.
Corneliu Z. Codreanu, Pentru legionari, vol. I, p. 112-116.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II/1, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986, p. 144.
31
Maria Someşan, Mişcarea studenţească din 1922, în Anuarul Institutului de Istorie Recentă, vol. I,
Bucureşti, 2002, p. 196; G. Asandului, op.cit., p. 147
32
Ibidem.
33
DJANI, fond Rectorat, dosar 1026/1923, f. 45-47.
34
Corneliu Zelea Codreanu, Pentru Legionari, vol.I, p. 115. Secondat de Al. Ghica, fostul său coleg de la
Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu, Codreanu a plecat la Cluj pentru a lua legătura cu liderii mişcării
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conducătorilor şi delegaţiilor studenţeşti din România. Autorităţile au interzis
Congresul, dar lucrările şi dezbaterile se desfăşoară la Mănăstirea Cetăţuia, în condiţii
de clandestinitate, prezidate de Ion. I. Moţa. Discuţiile au urmărit evaluarea situaţiei
studenţimii române după aproape un an de activitate protestatară şi luarea deciziilor
privind organizarea mişcării studenţeşti. Totodată, Congresul a declarat ziua de 10
decembrie zi oficială a studenţimii române şi s-a pus problema intervenţiilor necesare
pentru a fi recunoscută de organismele statului şi îndeosebi de către Ministerul
Instrucţiunii. În acest moment, mişcarea studenţească tinde să depăşească limitele
unei mişcări sindicale şi să se implice politic. Acum se hotărăşte oficial începutul
luptei împotriva partidelor politice şi se formează un comitet de acţiune alcătuit din
Ionel Moţa, Tudose Popescu, Ilie Gârneaţă şi Corneliu Zelea Codreanu, adică viitorii
lideri implicaţi în complotul studenţesc din septembrie 192335 .Ei sunt cei care au
primit numele generic de Văcăreşteni, după locul de detenţie în care au fost
întemniţaţi de autorităţi, respectiv Mănăstirea Văcăreşti.
Un alt fapt semnificativ este, de asemenea, modul în care profesorul universitar
ieşean, A.C. Cuza a reuşit captarea principalilor lideri ai studenţilor. Rolul lui A.C.
Cuza în continuarea acţiunilor revendicative de pe parcursul anului 1923 şi în
organizarea mişcării „numerus clausus”, a fost cu siguranţă hotărâtor. În primul rând
prin cursurile sale de Economie politică, predate pe parcursul unui sfert de secol,
profesorul ieşean a propăvăduit încurajarea elementului românesc în toate domeniile,
dar mai ales în Universitate. Discursurile sale au întreţinut o atmosferă rezistentă a
studenţilor faţă imixtiunile autorităţilor în viaţa studenţească şi în universitate, faţă de
presa de stânga şi filosemită, pregătind, astfel, mişcarea de la finele anului 1922.
Chiar dacă nu s-a implicat direct în declanşarea evenimentelor de la Cluj, A.C. Cuza a
susţinut pe parcurs cauza protestatarilor, cum, de altfel, au făcut şi alţi profesori
universitari. Aceştia au recunoscut condiţiile precare din învăţământul românesc şi
ascensiunea continuă a elementului evreiesc, pe toate planurile, dar în special în
mediul universitar36 . Cert este că A.C. Cuza a reuşit pe parcursul anului 1923
deturnarea mişcării studenţeşti de la obiectivele specifice sindicale, spre obiective
radical-politice. Argumentaţia profesorului ieşean asupra principiului numerus
clausus şi insistenţa cu care l-a propăvăduit, a determinat atragerea unui segment
important al studenţimii către formaţiunea sa politică, înfiinţată chiar în toiul
turbulenţelor studenţeşti din anul 1923.
Constituirea şi activitatea formaţiunii politice intitulate Liga Apărării NaţionalCreştine a depins, indiscutabil, de personalitatea complexă a profesorului universitar
A.C. Cuza. Acesta s-a născut la 8 noiembrie 1857, la Iaşi şi era fiul lui Constantin Gh.
Cuza şi al Sevastiei Coroi, fiica postelnicului Ioniţă Coroi. Tatăl său era văr primar cu
Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, iar în anul marelui act de la 24 ianuarie a fost
numit, mai întâi judecător, iar la 19 mai 1859, prefect de Ismail, probabil şi graţie
faptului că făcea parte din familia Domnitorului. În toamna anului 1859 a fost ales
candidat al Curţii de Apel din Iaşi, în locul lui Damaschin Bojincă, ca mai apoi, în
studenţeşti şi pentru a-i recruta/înscrie în noua organizaţie naţionalistă pe cale de a se constitui
(L.A.N.C.). La Cluj întâlneşte Codreanu pe I. Moţa şi Corneliu Georgescu, viitorii fondatori ai Legiunii.
35
Grigore Traian Pop, Mişcarea legionară . Idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, Bucureşti,
Editura Ion Cristoiu, 1999, p. 174-182; Armin Heinen, op.cit., p. 114.
36
A.C. Cuza, Mişcările studenţeşti şi cauzele lor, passim; idem, Numerus clausus, p. 2 şi urm; Ion
Găvănescu, Imperativul momentului istoric, apud Corneliu Z. Codreanu, Pentru legionari, p. 104-106.
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1861, să fie numit membru al Curţii de Apel. Din 1863, Constantin Gh. Cuza a
practicat avocatura în Bucureşti, pe lângă Curtea de Casaţie. Din căsătoria lui
Constantin cu Sevastia se nasc doi copii, Petru şi Alexandru, care rămân orfani de
timpuriu, întrucât tatăl moare prematur, în 1866, la vârsta de 48 de ani, iar mama lor
moare la scurt timp, în anul 187037 .
Rămas orfan de ambii părinţi la doar 13 ani, tânărul Alexandru face studiile
primare la Iaşi, la Institutul privat al lui Anton Frey, pentru ca mai târziu, în 1873,
unchiul şi epitropul său Panaite Cazimir să hotărască continuarea studiilor nepotului
său, la Dresda. Marele Mihail Kogălniceanu a avut şi el un rol determinant în
călăuzirea primilor paşi către înalta învăţătură pentru tânărul Cuza, întrucât la
recomandarea expresă a acestuia, adresată profesorului Julius Zachller, A.C. Cuza a
fost declarat admis la Institutul Krause din Dresda38 . Înconjurat cu toată atenţia
pedagogică de către profesorul Albert Meesner, A.C. Cuza studiază cu pasiune
literatura germană şi greaca veche39 . Timpul petrecut în oraşul german, atmosfera
propice studiului şi grija aproape părintească arătată de profesorii, săi sunt elemente
definitorii, cu un caracter cvasi-iniţiatic în procesul de educare şi formare a
personalităţii lui A.C. Cuza. Într-un interviu acordat fostului său student şi fidel
admirator, ziaristul Alexandru Cusin, Profesorul avea să declare cu nostalgie, peste
ani, că mediul cultural german şi-a pus hotărâtor amprenta asupra sa şi că „timpul
petrecut la Dresda, a fost cel mai fecund” sub aspectul conduitei intelectuale şi
morale40 . În 1877, la Paris, Alexandru îşi dă bacalaureatul, obţinând licenţa în litere şi
filosofie în 1881, după care se înscrie la Facultatea de Ştiinţe Juridice de la Paris. În
perioada 1882-1886, A.C. Cuza a studiat la Facultatea de Drept de la Bruxelles, unde
îşi dă doctoratul în ştiinţe politice şi administrative (27 iulie 1882), iar în 29 ianuarie
1886, obţine şi titlul de doctor în drept41 .
Revenit în ţară va fi ales ajutor de primar, în 1890 şi deputat de către
Colegiului al II-lea, din partea facţiunii „Tinerilor Conservatori” pe perioada 18921895. Integrat în cercul junimiştilor, A.C. Cuza cunoaşte pe Eminescu, Creangă şi pe
Miron Pompiliu. Deşi un apropiat al mediilor politice conservatoare de la Iaşi, A.C.
Cuza a parcurs şi o etapă socialistă în devenirea sa politică şi literară. Prieten cu
socialiştii Vasile Gh. Morţun şi Constantin Mille, încă din timpul studenţiei derulate
în capitala Belgiei, tânărul Cuza este introdus în anturajul literar al revistei
Contemporanul, considerată în epocă tribuna oficială a ideilor democratice şi
socialiste. În mai 1885 îşi face debutul literar cu poezia Ideal, în prestigioasa revistă
Convorbiri literare42 . Ca membru al Junimii politice, dar şi a celei literare, A.C. Cuza
a găsit spaţiu de exprimare în paginile revistei Convorbiri literare. A publicat poezii,
epigrame, studii şi articole politico-economice, iar în perioada 1902-1905 a fost
cooptat în comitetul de redacţie al revistei, alături de P.P. Negulescu, Grigore Antipa,
Dimitrie Onciu, C. Rădulescu-Motru, P. Missir, Al. Philippide, Simion Mehedinţi,
Ludovic Mrazec43 . A.C. Cuza s-a opus iniţiativei exprimate de Iacob Negruzzi de a
transfera revista Convorbiri literare de la Iaşi în Capitală. Disputa este tranşată prin
37
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Gheorghe Ghibănescu, Cuzeştii, Bucureşti, 1912, p. 150-151.
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intervenţia liderului junimist P.P. Carp, care a menţionat dreptul lui Negruzzi de a
dispune de soarta revistei întrucât aceasta era proprietatea sa. Din această
neînţelegere, Cuza reţine îndemnul lui Carp de a se fonda în Iaşi o nouă publicaţie,
care să menţină linia ideologică şi ţinuta literară junimistă. În consecinţă peste câţiva
ani, în 8 octombrie 1889, va apărea primul număr al revistei Era Nouă, graţie unui
comitet de iniţiativă format din A.C. Cuza, Petre Missir, N. Volenti44 . Sub acest
aspect, remarcăm încă o dată dinamismul dovedit de A.C. Cuza în a lansa proiecte
publicistice şi a contribui cu perseverenţă şi talent la reuşita acestora. Astfel, în vara
anului 1895, integrat fiind formaţiunii conservatoare, tânărul Cuza a înfiinţat ziarul
Vocea Iaşilor, în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna aceluiaşi an45 .
Anul 1895 coincide şi cu îndepărtarea lui A.C. Cuza de gruparea
conservatoare, fapt ce va avea consecinţe şi sub aspectul colaborării acestuia cu
revista Convorbiri literare, care l-a publicat din ce în ce mai rar. Odată cu publicarea
unor articole cu un explicit caracter antiiudaic în ziarul România jună, în paginile
căruia se regăseau nume prestigioase ale culturi române ca Alexandru Vlahuţă, C.
Rădulescu-Motru, Ovid Densuşianu, Simion Mehedinţi, P. Dragomirescu, începe
aventura naţionalistă a lui A.C. Cuza. Deşi taxată de unii drept un capriciu dialectic,
noua orientare avea să-l definească doctrinar toată viaţa şi să-i marcheze implacabil
întreaga carieră politică46 . Datorită educaţiei primite în Germania şi Franţa, A. C.
Cuza a cunoscut de timpuriu frământarea de idei specifică sfârşitului de secol XIX şi
a achiesat rând pe rând la socialism şi mai apoi la naţionalism. Eugen Weber observa
că A.C. Cuza a început prin a fi ateu şi socialist, evoluând ulterior „către un
naţionalism conservator, populist, tradiţionalist, ostil liberalismului economic şi
democraţiei”47 . Deşi semnat sub pseudonim, primul său articol a apărut în decembrie
1899 şi s-a intitulat Chestia evreiască. Acest articol avea să-l lanseze pe o nouă orbită
ideologică, una mai radicală, care impunea un angajament social-politic mult mai
potrivit temperamentului său vulcanic şi talentului oratoric de excepţie. El a preluat şi
continuat tezele gânditorilor naţionalişti ai secolului al XIX-lea – Dionisie Pop
Marţian, P.S. Aurelian, B.P. Haşdeu şi A.D. Xenopol – teze care argumentau
încurajarea spiritului întreprinzător românesc, educarea românilor în direcţia
meseriilor şi comerţului, combaterea alcoolismului, considerată adevărată plagă
socială şi formarea unei burghezii autohtone puternice, capabilă să abordeze cu succes
concurenţa neloială a agenţilor alogeni ai capitalismului şi chiar să realizeze izolarea
44
A.C. Cuza, Amintiri de la Junimea din Iaşi, în Convorbiri literare, Bucureşti, anul LXX, nr. 5-7,
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legislativă a acestora, întrucât blocau ascensiunea elementului autohton.48
Un alt moment foarte important al carierei politice a lui A.C. Cuza a fost,
desigur, activitatea sa în Partidul Naţionalist Democrat, alături de marele istoric
Nicolae Iorga. Din cauza deosebirilor de vederi asupra conduitei politice a formaţiunii
menţionate, dar şi a divergenţelor existente între cei doi privind problema evreiască,
A.C. Cuza, adeptul unei atitudini mai tranşante, după mai multe tentative de separare
a părăsit definitiv partidul în 1920. În paginile ziarului Naţionalistul din 1 octombrie
1922 se relatează momentul 7 aprilie 1920, când A.C. Cuza s-a separat politic de N.
Iorga. După o perioadă de espectativă în care cei doi oameni politici au avut contacte
sporadice şi au sondat diverse alternative politice ( profesorul ieşean a contribuit la
naşterea Ligii Poporului), facţiunea de la Iaşi l-ar fi proclamat preşedinte al partidului
pe A.C. Cuza şi l-ar fi exclus pe marele istoric49 .
După cum consemnam mai sus, înfiinţarea Ligii Poporului în aprilie 1918, l-a
găsit pe A.C. Cuza printre membrii fondatori alături de Alexandru Averescu,
Constantin Argetoianu, Matei Cantacuzino şi Grigore Filipescu, dar micile fricţiuni
dintre profesorul ieşean şi Argetoianu, ca şi lipsa de atitudine politică a generalului, lau îndepărtat destul de repede de această formaţiune foarte populară, dealtfel, după
terminarea războiului.
Încă din timpul luptei politice alături de reputatul istoric N. Iorga, în jurul lui
A.C. Cuza se formează un nucleu de intelectuali cu vederi naţionaliste şi cu reale
calităţi propagandistice. Amintim, în acest cadru, pe profesorul de la Facultatea de
Medicină, Corneliu Şumuleanu, pe profesorul de Etică şi Pedagogie, Ion Găvănescul,
pe profesorul de germană de la Huşi, Ion Zelea Codreanu, pe inginerul Bejan,
arhitectul-şef al oraşului Iaşi. După ruptura politică dintre N. Iorga şi A.C. Cuza,
gruparea de la Iaşi, coordonată de A.C. Cuza, a urmat linia politică relevată de acesta
din urmă şi au înfiinţat Partidului Naţionalist Democrat - Creştin50 . Totuşi, gruparea
naţionalistă democrat-creştină era o organizaţie mai mult regională, cu simpatizanţi
doar din Iaşi şi alte oraşe şi târguri ale Moldovei. Pentru a da o altă dimensiune
programului său politic naţionalist-creştin, în ianuarie 1922, împreună cu profesorul
N.C. Paulescu, Cuza a pus bazele Uniunii Naţional-Creştine51 . Programul noii
grupări, organizate la nivel naţional, prevedea „lupta cu toate mijloacele legale pentru
sprijinirea intereselor economice, politice şi culturale ale românilor”52 şi denunţa
marea eroare a guvernanţilor cu privire la acordarea de drepturi cetăţeneşti populaţiei
evreieşti. Totodată, se sublinia că simpla împroprietărire fără acordarea mijloacelor de
muncă a pământului şi fără o bază sigură de desfacere a produselor favorizează
specula intermediarilor evrei. De asemenea, se menţiona faptul că votul universal
foloseşte numai evreilor şi că această problemă extrem de importantă pentru România
( problema evreiască) se putea rezolva doar prin expulzarea israeliţilor din ţară53 . În
fruntea Comitetului de conducere al Uniunii se aflau: A.C. Cuza, N.C. Paulescu, Ion.
Z. Codreanu, C. Şumuleanu, Alex. Naum şi principesa Constanţa Ghica (mama lui
Grigore şi Alexandru, colegi ai lui Corneliu Zelea Codreanu la Liceul Militar de la
48
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Mănăstirea Dealu şi mai apoi la Facultatea de Drept din Iaşi). Se observă că în
Comitetul respectiv apar toţi prietenii politici ai lui A.C. Cuza, foşti partizani ai
acestuia din perioada coabitării politice alături de N. Iorga54 .
Peste câteva luni, în aprilie 1922 s-a lansat organul de presă al Uniunii
Naţional Creştine. Oficiosul de partid purta titlul de Apărarea Naţională, fiind
principalul ziar al naţionalismului-creştin şi prima publicaţie din România care a avut
pe frontispiciu svastica. Finanţarea ziarului era asigurată de N.C. Paulescu,
copreşedinte al formaţiunii naţional-creştine55 .
Gruparea politică condusă de A.C. Cuza avea şi o componentă studenţească
redutabilă. Odată cu mişcările studenţeşti naţionaliste, apărute la Universitatea ieşeană
pentru a contracara organizaţiile comuniste, mai mult sau mai puţin camuflate sub
forma unor asociaţii studenţeşti, în prim-planul acţiunilor studenţeşti, se va situa
studentul de la Facultatea de Drept, Corneliu Zelea Codreanu56 . A.C. Cuza era naşul
de botez al lui Corneliu, fiul profesorului Ion Zelea Codreanu, vechi combatant
naţionalist din parioada mariajului politic dintre Iorga şi Cuza. Corneliu Zelea
Codreanu a constituit iniţial Cercul studenţeasc „Ştefan Vodă”, apoi devenise
preşedintele Societăţii Studenţilor în Drept, iar mai târziu, la 20 mai 1922, cu scopul
de a fortifica mişcarea naţionalistă, discipolul lui A.C. Cuza, Corneliu Zelea
Codreanu, a pus bazele Asociaţiei Studenţilor Creştini. Noua organizaţie îşi propunea
să-i adune pe toţi studenţii care manifestau o atitudine naţionalistă, antibolşevică. În
activitatea sa de organizare a studenţilor, Codreanu a fost, sprijinit şi îndrumat de către
Cuza şi Şumuleanu care, de pe poziţia lor de profesori universitari, puteau acorda
girul moral-patriotic tuturor manifestărilor derulate în cadrul acestor asociaţii
studenţeşti57 . După spusele lui Codreanu, după o scurtă perioadă de timp, toată
activitatea studenţească va gravita în jurul noii societăţi, care s-a impus prin dinamism
şi consecvenţă naţionalistă în faşa vechii structuri a Centrului Studenţesc Iaşi.
Conducere Centrului Studenţesc Iaşi era, de altfel, monopolizată de un grupuscul
compus din studenţi cu vederi de stânga (Timotei Marin, Th. Văscăuţeanu, Mihail şi
Ipolit Derevici), susţinuţi de Rectorat58 .
În condiţiile anului 1923, după declanşarea mişcărilor studenţeşti sub lozinca
numerus clausus şi în strânsă conexiune cu dezbaterile Adunării Constituante de la
Bucureşti, unde se discuta acordarea de drepturi politice lărgite minorităţii evreieşti,
A.C. Cuza a hotărât înfiinţarea unei noi formaţiuni politice, care să creeze cadrul
general de exprimare a tuturor asociaţiilor şi grupărilor naţionaliste. Constituită la 4
martie 1923, Liga Apărării Naţionale Creştine îşi datorează existenţa şi doctrina,
discursului naţionalist şi notorietăţii politice a lui A.C. Cuza şi sprijinului politic
substanţial acordat de o serie de personalităţi universitare (Corneliu Şumuleanu, Ion
Găvănescul, Traian Brăileanu, N.C. Paulescu, Ion Cătuneanu). Înfiinţarea propriuzisă a parcurs mai multe etape. Într-o primă fază, în cadrul unui serviciu religios
desfăşurat la Mitropolie s-au sfinţit 70 de steaguri ale noii formaţiuni în faţa unei
asistenţe formate din 10.000 de oameni veniţi din toată Moldova59 . A doua fază s-a
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derulat la Universitatea din Iaşi unde, cu prilejul cinstirii memoriei unor mari
personalităţi culturale (Simion Bărnuţiu, M. Kogălniceanu), în aula Universităţii, a
avut loc şedinţa solemnă de constituire a Ligii60 . A treia fază s-a petrecut în sala
Bejan, când adunarea prezidată de generalul în rezervă Ion Tarnovschi, l-a ales
preşedinte al noii formaţiuni politice pe profesorul universitar A.C. Cuza61 . Noua
grupare politică a avut de la început concursul unui segment important al studenţimii,
fapt ce a asigurat un spirit activ, radical. Odată cu sfinţirea celor 70 de steaguri (pe
fundal negru, chenar tricolor şi zvastică la mijloc), „a aderat la Ligă întreaga
studenţime naţionalistă din Bucovina, Basarabia şi Moldova”62 .
Actul constitutiv al Ligii Apărării Naţionale Creştine era, de fapt, un jurământ
de credinţă faţă de elementele definitorii şi de consistenţă istorică ale naţiunii române
(Biserică şi Monarhie), faţă de simbolurile distincte ale noii formaţiuni. Organele de
Siguranţă au urmărit cu interes procesiunea organizată la Catedrala Mitropoliei din
Iaşi, sfinţirea drapelelor şi legământul depus de membrii fondatori:
„Act de jurământ în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh
Astăzi, duminică 4 martie 1923, în catedrala Sfintei Mitropolii a Moldovei din
Iaşi, asistând la oficierea serviciului divin, a parastasului întru pomenirea ostaşilor
români căzuţi pe câmpul de luptă pentru apărarea naţiei şi pentru libertatea şi unirea
naţiei româneşti.
Subsemnaţii profesori şi studenţi ai celor patru Universităţi: Iaşi, Bucureşti,
Cluj, Cernăuţi şi cetăţeni delegaţi ai judeţelor României unite, ne-am constituit în Liga
Apărării Naţionale Creştine şi după sfinţirea drapelului am depus acest jurământ în
faţa altarului.
Jurăm credinţă sfintei Biserici a lui Iisus Christos, pe a cărui învăţătură divină
se va putea stabili pacea între naţii.
Jurăm credinţă regelui României, care este întruchiparea dreptului la viaţă a
naţiei româneşti şi simţământului strămoşesc.
Jurăm credinţă drapelului Ligii Apărării Naţionale Creştine cu semnul
zvasticii, care este simbolul străvechii noastre dăinuiri, a voinţei noastre de a ne păstra
legea fără atingerea naţiei, fără amestec şi pământul, fără împărţirea lui cu nimeni.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!”63
A.C. Cuza şi L.A.N.C. se impun în peisajul politic de după primul război
mondial, în prima decadă interbelică, drept vectorii principali ai naţionalismului
românesc. Oficiosul formaţiunii a rămas ziarul Apărarea Naţională, iar programul
grupării cuziste, denumire atribuită Ligii în epocă, formula teze cu caracter general
specifice, de altfel, şi altor grupări politice. Elementul de noutate consta în abordarea
60
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virulentă a „chestiunii evreieşti”64 , considerată vitală pentru societatea românească şi
de rezolvarea căreia depindea propăşirea şi viitorul statului român65 . Principiile de
bază ale noii formaţiuni vizau: „apărarea regalităţii şi a monarhiei constituţionale”,
„educaţia naţională şi creştină”, „recunoaşterea ortodoxiei ca principală religie în
statul român”, „combaterea luptei de clasă” şi „rezolvarea problemei evreieşti”,
preconizată prin „eliminarea completă şi neîntârziată” a acestora din viaţa politică,
socială şi, mai cu seamă, economică a ţării. Programul L.A.N.C. prevedea revenirea la
articolul 7 din vechea Constituţie, limitarea locurilor unde se puteau aşeza evreii,
numerus clausus raportat la toate domeniile de activitate, soluţionarea revendicărilor
mişcării studenţeşti şi redeschiderea universităţilor66 . Liga propunea, totodată, o serie
de acţiuni ale maselor prin organizare de conferinţe la oraşe şi sate, de manifestări
religioase, culturale şi sportive, înfiinţarea de asociaţii cooperatiste şi bănci rurale,
încurajarea înfiinţării de şcoli profesionale de comerţ şi meserii, sprijinirea
întreprinderilor româneşti prin acţiuni politice şi parlamentare, prin publicaţii, pentru
„trezirea conştiinţei şi energiilor naţionale-morale şi religioase”67 .
L.A.N.C. a afişat şi dezvoltat o simbolistică aparte, absolut originală în peisajul
propagandistic al vremii. O analiză atentă a recuzitei cuziste, ne întăreşte convingerea
că întregul arsenal de steaguri, icoane, insigne, prapori etala un sincretism naţionalreligios cu valenţe atât creştine cât şi păgâne. Svastica a fost adoptată ca simbol oficial
al Ligii în 1923, dar în scrierile doctrinare ale lui A. C. Cuza aflăm explicaţii, încă de
la 1910, referitoare la vechimea şi conotaţiile magico-religioase ale zvasticii pe
teritoriul carpato-danubiano-pontic. Interesul profesorului ieşean privind zvastica, a
devansat în timp adoptarea de către nazişti a acestui semn distinctiv. El arăta că
semnul zvasticii apare pe patrafirul preoţilor, pe acoperământul sfintelor moaşte şi
chiar la icoana Maicii Domnului de la Mitropolia din Iaşi. A.C. Cuza arăta că:
„Svastica este în legătură cu cultul solar şi apare în acele ţări în care a trăit rasa
pelascică, pe care o găsim la începuturi în ţarile noastre” şi că este „semnul distinctiv
al rasei arice şi în special al ramurei tracilor, din care ne tragem prin daci”. Pentru a
anula orice eventuală acuzaţie de mimetism sau legătură cu naţional-socialismul
german, profesorul ieşean preciza că prin vechimea ei pe meleagurile noastre
„Svastica este, dar, în primul rând a noastră, românească, prin descendenţă din arii,
traci şi daci”, iar faptul că L.A.N.C. a adoptat acest simbol, subliniază legătura cu
trecutul dar şi imperativul păstrării identităţii naţionale pe viitor68 .
Conducerea L.A.N.C. era asigurată de Consiliul Central, Marele Consiliu şi
Marea Adunare Naţională (organisme la nivel central); de Inspectoratul regional şi
Adunarea regională (organe ale partidului cu autoritate asupra unităţilor teritoriale
mari, provincii şi regiuni); organele la nivel judeţean (Preşedintele organizaţiei pe
judeţ, sprijinit de un Consiliu judeţean şi o Adunare judeţeană); organe comunale
formate din Preşedinte, Consiliu şi Adunare, toate cu atribuţii locale69 .
Pentru a răspândi cu succes dezideratele noii formaţiuni politice, liderii şi
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susţinătorii Ligii au organizat un adevărat aparat propagandistic, format din ziare şi
reviste dar şi un bine pus la punct sistem de distribuţie, în special la sate, unde presa
ajungea mai greu. În primul rând subliniem activitatea publicistică şi doctrinară a
ziarului Apărarea naţională (Bucureşti), oficiosul central al L.A.N.C., dar menţionăm
şi alte organe de presă, care au contribuit la afirmarea politică a noii grupări
naţionaliste: Naţionalistul (Iaşi); Înfrăţirea românească (Cluj); Unirea (Craiova);
Deşteaptă-te române (Ploieşti); Solidaritatea creştină (Brăila); Lupta naţională,
L.A.N.C.-ea, Sentinela (Focşani); Chemarea (Botoşani) Frăţia creştină” (Galaţi);
Strălucitorul (Constanţa); Ogorul nostru (Turnu Severin); Voinţa poporului (Arad)70 .
Aşa cum s-a exprimat încă de la constituire, L.A.N.C. se dorea „o tovărăşie
frăţească, de luptă şi nu de partid”71 şi realiza cadrul politic pentru eventuale
colaborări sau fuziuni. În ideea consolidării noii formaţiuni, s-au făcut eforturi pentru
a se apropia de alte grupări cu ideologie apropiată. Marea notorietate politică de care
se bucura A.C. Cuza, îl recomanda drept liderul cel mai indicat pentru reunirea tuturor
grupărilor naţionaliste, în cadrul unui organism politic mult mai vizibil în peisajul
vieţii publice româneşti. Astfel, la 10 septembrie 1925, conducerea L.A.N.C. a
demarat negocieri cu liderii unor grupări naţionaliste apropiate ca ideologie. La 18
septembrie 1925 a avut loc fuziunea prin absorbţie dintre L.A.N.C., Acţiunea
Românească (grup politic transilvănean de tendinţă maurrasiană), Fascia Naţională
Română72 şi Societăţile Arcăşeşti din Bucovina73 . Formaţiunile care au fuzionat cu
L.A.N.C. avuseseră o existenţă efemeră şi erau slab reprezentate în teritoriu. Întreaga
activitate se baza pe conferinţele şi întrunirile publice organizate de câteva grupuri de
iniţiativă, dar fără prea mare impact asupra opiniei publice. După absorbţia lor, A.C.
Cuza a fost recunoscut ca preşedinte, iar funcţiile de vicepreşedinţi au fost ocupate de
prof.dr. Nicolae Paulescu, prof.dr. Corneliu Şumuleanu şi prof.dr. Valer Pop74 .
Ca număr de membri, organizare şi distribuţie în teritoriu, Fascia Naţională
Română a fost cea mai importantă grupare din cele care au fuzionat prin absorbţie cu
L.A.N.C. Înainte de celebrul marş asupra Romei, fascismul a devenit sursă de
inspiraţie şi pentru un grup de intelectuali clujeni, care înfiinţează o asociaţie numită
Movimento nazionale fascista italo-romeno, graţie eforturilor susţinute a Elenei
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Bacaloglu, o ziaristă stabilită în Italia. La sfârşitul anului 1922 s-a constituit F.R.N.,
care a avut iniţial mai multe nume: Liga Naţională sau Salvatorii Patriei. Adepţii
Elenei Bacaloglu au aderat la organizaţia Salvatorii Patriei şi împreună au întemeiat
Fascia Naţională Română75 . Fondatorii formaţiunii erau: dr. D. Pădeanu, ziaristul
Titus Panaitescu Vifor, maiorul Gh. Băgulescu de la Şcoala de război, Gh.
Lungulescu, ofiţer în rezervă, Vasile Spătaru, ing. D. Rădulescu76 . Publicat în 1924,
programul Fasciei prevedea un standard de viaţă mai ridicat, loialitate faţă de
Monarhie, expulzarea străinilor intraţi în ţară după 1914, eradicarea corupţiei, măsuri
de instruire şi înfiinţarea de cooperative agricole pentru creşterea randamentului în
agricultură77 . Adoptarea modelului italian, bazat pe dinamica autorităţii de stat78 , i-a
condus pe liderii Fasciei române la concluzii antiparlamentare şi antidemocratice. Ei
militau pentru desfiinţarea Parlamentului şi instituirea unei dictaturi naţionaliste, din
cauză că atât forul legislativ, cât şi puterea executivă erau înfeudate grupurilor de
interese, care au sprijinit obţinerea mandatelor şi a majorităţilor şi că întreaga politică
de partid era substituită intereselor imediate, electorale79 . Fascia Naţională Română a
avut filiale în mai multe oraşe din ţară: Bucureşti, Timişoara, Arad, Cluj, Focşani, Iaşi
şi Câmpulung Moldovenesc şi număra în jur de 1.500 de membri, recrutaţi, mai cu
seamă dintre studenţi, funcţionari şi militari80 .
În 1919 s-a constituit la Cluj organizaţia naţionalistă Frăţia de cruce, condusă
de avocaţii Amos Frâncu şi Liviu Ghilezan81 . Tot la începutul deceniului trei s-a
întemeiat în oraşul de pe Someş „Acţiunea Naţional-Creştină”, din iniţiativa
profesorilor universitari I. Cătuneanu, A. Ciortea, Iuliu Haţieganu, a avocatului Em.
Vasiliu-Cluj şi a unui grup de studenţi în frunte cu Ion Moţa, preşedintele Centrului
Studenţesc „Petru Maior”82 . În 1922, Frăţia de Cruce a fuzionat prin absorbţie cu
Acţiunea Naţional-Creştină. Noua formaţiunea încerca să imite într-o formă extrem
de clară modelul dreptei franceze, statuat doctrinar de contribuţiile lui Ernest Renan,
Maurice Barrés, Ch. Maurras, Georges Valois83 . Apropierea „Acţiunii Naţionale” de
la Cluj de formaţiunea cuzistă, a fost sprijinită şi de grupul de studenţi naţionalişti
clujeni, în frunte cu Ion. I. Moţa. Tânărul lider de la Cluj intră în contact cu
organizaţiile ieşene şi în special cu profesorul Cuza şi cu şeful studenţilor naţionalişti,
Corneliu Codreanu, în timpul mişcării numerus clausus. Unii dintre liderii studenţimii
clujene se vor transfera la Universitatea din Iaşi, pentru a continua activitatea politică
în noile structuri: L.A.N.C. şi mai târziu Legiunea Arhanghelul Mihail (Corneliu
Georgescu, Ion Banea, Ion Eremeiu).
Apariţia oarecum forţată, evoluţia scurtă şi impactul precar în societatea
românească a acestor organizaţii, demonstrează că tentativele de imitare a
formaţiunilor de dreapta occidentale au fost sortite eşecului. După marea criză
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economică şi în special după afirmarea naţional-socialismului în Germania, tentaţia
de a copia modelul german, mai ales, a reapărut. În viaţa politică românească apare
chiar un Partid Naţional-Socialist, condus de colonelul Ştefan Tătărescu. Fuziunea
L.A.N.C. cu gruparea politică a lui Octavian Goga, imprimă un nou ritm
organizaţional, de inspiraţie nazistă Partidului Naţionalist Creştin, rezultat în urma
înţelegerii politice dintre Goga şi A.C. Cuza84 . În acest moment se conturează şi
interesul crescând al unor cercuri politice de la Berlin faţă de unele formaţiuni politice
româneşti85 .
Evoluţia formaţiunii cuziste în anii ’20, se racordează, sub aspectul
activismului politic, la frământările şi mişcările studenţeşti apărute la Iaşi şi Cluj,
organizate, mai apoi, de un grup de tineri energici şi foarte hotărâţi în frunte cu
Corneliu Codreanu, Ion I. Moţa, Ilie Gârneaţă, Corneliu Georgescu, Radu
Mironovici, Ion Banea ş.a. Mediatizarea aşa-numitului „complot studenţesc”, soldat
cu arestarea şi detenţia grupului lui Codreanu la închisoarea Văcăreşti, procesul şi
achitarea conspiratorilor, a contribuit la creionarea unei aure de erou şi de neîmpăcat
luptător naţionalist lui Codreanu, dar s-a realizat, evident, şi un transfer imens de
popularitate către profesorul A.C. Cuza şi formaţiunea sa, recunoscut fiind rolul de
mentor şi de doctrinar al Profesorului. În această perioadă se ia hotărârea construirii
unui cămin studenţesc pentru studenţii naţionalişti. Necesarul de cărămizi avea să fie
asigurat prin muncă voluntară prestată de studenţii organizaţi de Codreanu. Astfel iau
fiinţă cărămidăria de la Ungheni şi tabăra de muncă de la grădina doamnei Ghica din
Copou-Iaşi, care avea rolul să deservească tabăra de la Ungheni. Supravegheaţi
îndeaproape de prefectul de poliţie Constantin Manciu, provocaţi permanent de
agenţi, supuşi la tratamente vexatorii (arestări, bătăi, umilinţe), studenţii intră în
conflict deschis cu Manciu, considerat artizanul tuturor ingerinţelor. Tensiunile dintre
tineri şi autorităţi au declanşat o anchetă a ministrului de Interne, care a confirmat
abuzurile prefectului şi în consecinţă, se aştepta demiterea lui. Atmosfera a fost însă
inflamată de decorarea şi numirea onorifică a prefectului drept „Comandor al
Coroanei” şi avansarea subalternilor săi pentru „merite deosebite”. Conturându-se
ideea complicităţii guvernului la actele de samavolnicie ale autorităţilor locale ieşene,
şi mai ales zvonul că Manciu nu va plăti pentru abuzurile sale, în timpul procesului
studentului Comârzan, constituit în parte vătămată împotiva prefectului, Corneliu
Codreanu, avocat al acuzării, îl împuşcă pe Manciu pe treptele Tribunalului, în urma
unei altercaţii verbale violente între cei doi. Incidentul de la Iaşi, contrar aşteptărilor,
conduce spre creşterea simpatiilor populare la adresa lui Codreanu şi a notorietăţii
acestuia şi nicidecum la oprobriul public. Cauzele acestui tragic deznodământ,
motivaţiile complexe expuse de inculpat în timpul procesului, mutat de la Iaşi la
Focşani şi mai apoi la Turnu Severin (considerat drept un fief electoral al guvernului
liberal, ar fi trebuit să asigure influenţarea judecătorului şi a juraţilor în sensul
condamnării), amplele demonstraţii de solidaritate cu acuzatul, depoziţiile vehemente
ale martorilor apărării şi în final achitarea lui Codreanu, toate aceste elemente au
determinat declanşarea unui puternic val de simpatie pentru mişcarea politică a
profesorului Cuza, beneficiarul imediat al turbulenţelor tinerilor săi adepţi.
Pe fondul popularităţii crescânde a lui A. C. Cuza şi a formaţiunii sale în urma
ultimelor evenimente, în septembrie 1925, după cum am relatat mai sus, are loc
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fuziunea L.A.N.C. cu două grupări naţionaliste cu program şi ideologie asemănătoare:
Acţiunea Naţională Română şi Fascia Naţională Română. Tot în toamna lui 1925,
însă, au loc primele fricţiuni între Codreanu şi profesorul Cuza, pe fondul unor
divergenţe privind tactica şi strategia de organizare, funcţionare dar mai ales de
exprimare şi activitate politică efectivă a Ligii. În esenţă, diferendurile între mentor şi
discipol, se circumscriu disputei privind locul şi rolul doctrinarului şi conferenţiarului
în raport cu organizatorul şi activistul. Dacă A.C. Cuza era admirabil ca ideolog al
mişcării, Codreanu era un excelent organizator de teren. Dacă profesorul Cuza dorea
afirmarea ideii naţionale în limitele descrise de Constituţia de la 1923 şi în cadrul
luptei parlamentare, utilizând metodele tradiţionale confirmate de confruntările
politice antebelice (întruniri publice, conferinţe, constituirea de asociaţii şi societăţi
cultural-religioase şi sportive, sprijinirea înfiinţării de bănci şi întreprinderi
româneşti), Codreanu afişa frecvent rezerve privind regimul parlamentar şi era un
vehement acuzator al carenţelor democraţiei româneşti86 . El voia o mişcare
structurată cvasi-cazon, cu o ierarhie bine stabilită şi liber asumată, o mişcare rezultată
în urma unui proces interior de conştientizare a „pericolelor” ce pândesc societatea
românească şi, totodată, un curent novator şi regenerator al vechilor virtuţi româneşti.
Este foarte adevărat că şi instrumentele de propagandă preconizate de A.C. Cuza au
fost larg utilizate mai târziu de Mişcarea Legionară, cu precădere în anii ’30 (întruniri
publice, presă, conferinţe organizate în special de intelectualii grupaţi în cuiburile
Grupului „Răzleţi”, sau în cuibul „Axa”, Comerţul Legionar, Cooperativa de Consum
Legionar, întreprinderea fraţilor Manoilescu de la Şorecani cu personal muncitor
eminamente legionar ş.a). Diferenţele constau în maniera de abordare a acestor
probleme. Iniţiativele legionare depăşesc stadiul de proiect şi confirmă, în cele mai
multe cazuri, seriozitatea asumării programului şi finalităţii sociale (construirea de
şcoli, cantine, sanatorii şi biserici).
Participarea L.A.N.C. la alegerile parlamentare din 25 mai 1926, a confirmat în
principiu, existenţa unui electorat predispus acordării voturilor curentului naţionalistantisemit. Pe întraga ţară, Liga obţine 124.778 de voturi, reprezentând 4,76% şi zece
locuri de deputat87 . Majoritatea voturilor este recoltată din judeţele din Moldova,
unde s-a făcut simţită propaganda cuzistă şi unde exista o minoritate evreiască
apreciabilă şi destul de activă, fapt care ar explica frustrările populaţiei româneşti şi în
replică, receptarea la scară largă a mesajului naţionalist-creştin şi deci canalizarea
votului spre L.A.N.C. Deşi au fost depuse liste în toate judeţele basarabene, în
condiţiile existenţei unei comunităţi evreieşti poate mult mai active în comerţ,
industrie, activităţi bancare decât în Vechiul Regat, aspect care la prima vedere ar
acredita o acută sensibilizare a populaţiei româneşti la retorica antievreiască, totuşi,
gruparea cuzistă a obţinut rezultate irelevante. Cauzele popularităţii precare a Ligii,
ţineau în primul rând de slaba organizare şi propagandă a filialelor basarabene, dar şi
de neglijarea evidentă a activităţii politice din partea forurilor conducătoare de la Iaşi.
Totodată, minoritatea evreiască mult mai bine organizată în societăţi culturalreligioase şi sportive, gen Liga Culturală Evreiască şi Maccaby Chişinău, era capabilă
de rezistenţă şi chiar contraofensivă la acţiunile de propagandă antisemită. Posibil ca
în această fază, populaţia să fi fost timorată de unele acţiuni de intimidare-provocare
orchestrate de minoritarii evrei. Astfel, menţionăm tulburările ivite la finele anului
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1926, când o delegaţie studenţească din toate centrele universitare ia hotărârea să
viziteze Basarabia şi Chişinăul la invitaţia expresă a Î.P.S. Arhiepiscop Gurie, întrucât
la 8 noiembrie acelaşi an se înfiinţase Facultatea de Teologie la Chişinău88 . În acest
context, după cum informează o notă-sinteză a Direcţiei de Poliţie şi Siguranţă,
remisă Ministerului Afacerilor Externe, mai mulţi tineri evrei, membri ai
organizaţiilor amintite, au aşteptat garnitura de tren cu studenţi în gările de pe traseul
Iaşi-Chişinău, proferând injurii la adresa studenţilor naţionalişti. Raportul sesizează
caracterul periculos, paramilitar al Asociaţiei Maccaby „…care sub formă de asociaţie
sportivă pregăteşte tineretul evreiesc pentru rezistenţă, agitaţie şi chiar luptă împotriva
populaţiei creştine” şi că, realmente reprezintă chiar „…puterea armată a evreilor iar
Liga Culturală Evreiască are un caracter conspirativ” şi că „ascunde idei, planuri şi
acţiuni subversive”, fiind implicată în toate acţiunile „teroriste şi comuniste care s-au
făcut în decurs de nouă ani în această provincie”89 . Nota informativă mai arată că:
„Atitudinea provocatoare şi agresivă a evreilor se datoreşte şi faptului că au fost
încurajaţi chiar de elementele subversive de peste Nistru care au găsit un nou prilej de
agitaţie”, prezentând ca argument capturarea, la 9 decembrie 1926, a unui transport de
arme şi muniţii făcut cu barca peste Nistru, din Ucraina sovietică. Armamentul uşor,
specific luptelor de stradă şi activităţii în clandestinitate (revolvere şi cartuşe), era
destinat „elementelor subversive evreieşti din Chişinău, care se pregăteau în vederea
unor eventuale ciocniri cu studenţii anunţaţi a reveni în Chişinău, în ziua de 10
decembrie 1926”90 .
La Chişinău, după oficierea slujbei religioase şi după dineul oferit de
mitropolit, delegaţia studenţească a vizitat mai multe instituţii publice din oraş, fiind
continuu apostrofată de grupuri de evrei, iar la plecare, în gara Chişinău au fost atacaţi
şi chiar răniţi91 . Incidentele au continuat pe drumul de întoarcere spre Iaşi. În gara
Vistierniceni, un alt grup de tineri evrei a tras cu revolverele în vagoanele ocupate de
studenţi, iar în gara Călăraşi, „oraş eminamente evreiesc”, a izbucnit o adevărată
încăierare, între un grup de evrei „înarmaţi cu ciomege şi bolovani” şi studenţi care au
coborât din tren şi au ripostat. Busculada a avut drept urmări spargerea unor geamuri
ale prăvăliilor – probabil evreieşti – din gara Călăraşi şi rănirea a patru studenţi şi doi
evrei şi este tratată în nota informativă ca reacţie a studenţilor la „atitudinea
permanent ostilă a evreilor, de modul cum au fost întâmpinaţi în Chişinău, unde prima
dată veniseră în vizită la fraţii lor, indignaţi de atacul de la Vistierniceni, de rănirea
însăşi a conducătorului lor şi de manifestările provocatoare a evreilor din Călăraşi atât
la venirea, cât şi la înapoierea lor prin această localitate”. Actele ostile au continuat şi
după plecarea studenţilor. Minoritarii evrei „cutreierau în grupuri compacte străzile şi
terorizau pe locuitorii creştini” iar doi învăţători – originari, se pare, din Vechiul
Regat – au fost apostrofaţi cu lozinca „Jos România” şi cu îndemnul de a pleca „din
Basarabia cu tot cu Ferdinand al vostru, că altfel vă dăm noi afară”. La Chişinău,
„evreii s-au dedat la o serie de acte de violenţă contra studenţilor din localitate, pe care
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Arhiva Serviciului Român de Informaţii (ASRI), fond „Diverse”, dosar 8441, f. 238-239, în
Totalitarismul de dreapta în România…, p 585-586.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 588-589. Altercaţiile din gara Chişinău s-au soldat cu doi răniţi din tabăra studenţilor. Printre
victime şi Ilie Gârneaţă, şeful delegaţiei, un vechi camarad al lui Codreanu, participant la toate agitaţiile
studenţeşti de la începutul anilor ’20 şi la aşa numitul „complot studenţesc”, viitor membru fondator al
Legiunii, şi din 1936 comandant al Bunei Vestiri, alături de ceilalţi „Văcăreşteni”.
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îi pândeau noaptea pe la răspântiile străzilor şi chiar în faţa localului Facultăţii de
Teologie, înarmaţi cu boxuri, cuţite, bastoane etc”92 . Documentul emis de organele
informative româneşti arată cu lux de amănunte, atitudinea provocatoare şi violentă a
unor minoritari evrei, indicând numărul şi numele victimelor, profesia, domiciliul şi
contextul în care au fost agresaţi. Rigurozitatea cu care este concepută această notăsinteză şi rostul ei propriu-zis (servea Ministerului Afacerilor Străine, pentru o bună
informare asupra situaţiei, în condiţiile unei puternice campanii externe de
discreditare a României, în baza unor ridicole dezinformări referitoare la „atrocităţile
antisemite din Basarabia”), impune o discuţie mai amplă privind atitudinea diasporei
şi a organizaţiilor evreieşti faţă de evenimentele din decembrie 1926 şi faţă de
pretinsul antisemitism al autorităţilor române interbelice. Şi în cazul semnalat la
sfârşitul anului 1926, s-a făcut o intensă propagandă privind antisemitismul, violenţele
şi pogromurile antievreieşti93 . La o analiză mai atentă, mediul electoral dintre Prut şi
Nistru, datorită minorităţii evreieşti bine reprezentate, oferea cadrul propice infiltrării
şi acţiunii propagandiştilor naţionalişti. Permeabilitatea societăţii româneşti
basarabene la infiltrarea discursului antisemit şi existenţa unui orizont de aşteptare
bine conturat, grefat pe chestiunea evreiască, a suscitat interesul formaţiunilor
radicale de dreapta. Este adevărat că o abordare mai hotărâtă a organizării de filiale în
judeţele de peste Prut, s-a efectuat după 1930, poate şi din cauza crizei statutarilor, cu
care s-a confruntat L.A.N.C. în anul 1927.Acesta este momentul în care, o serie de
personalităţi ale partidului au fost excluse din Ligă de către A.C. Cuza, sau şi-au dat
demisia, constituind aşa numita L.A.N.C.- Statutar. Acest grup politic întrunea vechi
naţionalişti şi tovarăşi de luptă şi de idei ai lui A.C. Cuza: vicepreşedintele L.A.N.C.,
profesorul Corneliu. Şumuleanu, Ion Zelea Codreanu, Valeriu Pop, dr. Haralamb
Vasiliu, prof. Gh. Cârlan. Cei enumeraţi mai sus au protestat împotriva excluderii
colegului lor, deputatul de Câmpulung, Paul Iliescu. Printre susţinătorii grupului
protestatar s-au situat de la începutul crizei generalul I. Macridescu, profesorul Traian
Brăileanu de la Universitatea din Cernăuţi, Hristache Solomon, profesorul I.
Cătuneanu de la Universitatea clujeană94 .
Procentajul obţinut de L.A.N.C. în alegerile din 1926, a fost considerat un real
succes, dar în loc să-i ambiţioneze pe liderii formaţiunii în activitatea de organizare şi
propagandă, mai mult i-a demobilizat. Obţinerea mandatelor de deputat, a condus la
transformarea Ligii într-o formaţiune parlamentară, oarecum împăcată cu noile
perspective şi cu noile arme politice pe care le oferea parlamentarismul. A.C. Cuza a
revenit în Parlament, după o absenţă de câţiva ani, regăsindu-şi forţa şi verva retorică
obişnuită, dar neglijând activitatea organizatorică. Faptul că s-a uitat radicalismul
iniţial, că s-a renunţat la retorica vehement anti-politicianistă, putea să determine,
diluarea discursului politic şi în consecinţă o criză de proporţii a Ligii, din perspectiva
pierderii simpatiilor electorale din fiefurile sale politice. Drept dovadă, în anul
următor, 1927, gruparea avea să înregistreze un vizibil recul electoral prin pierderea a
peste 50% din sufragiile obţinute în 1926. Dacă în 1926, Liga obţinuse 124.778 de
voturi, în anul următor s-a reuşit recoltarea a doar 52.481, respectiv 1,9% din
sufragii95 .
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Ibidem, p. 592.
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Faptul că nu s-a reuşit nici măcar atingerea pragului electoral de 2%, a
accentuat tensiunile din cadrul Ligii. Neînţelegerile din sânul grupării existau demult
în stare latentă. Liderii partidului aveau opinii diferite în raport cu modul şi mijloacele
de organizare şi propagandă. A.C. Cuza era omul politic tipic perioadei în care s-a
format şi educat. Era fidel democraţiei parlamentare şi se pronunţa pentru lupta de
idei, bazată pe propagandă şi pe agitarea treptată a maselor. Alţi lideri şi reprezentanţi
ai L.A.N.C., au susţinut necesitatea radicalizării mişcării96 . Momentul de criză este
accentuat şi de desprinderea tinerilor „Văcăreşteni”, în frunte cu Corneliu Z.
Codreanu, care vor constitui, la 24 iunie 1927, Legiunea Arhanghelul Mihail, decisă a
păstra o poziţie echidistantă în raport cu cele două facţiuni din Ligă. Întemeierea
Legiunii, consemna distanţarea nucleului dur, studenţesc în frunte cu Corneliu
Codreanu. Conflictul dintre generaţii, deosebirile de ordin tactic, neimplicarea lui A.
C. Cuza în problemele organizatorice ale L.A.N.C., au creat o stare de nemulţumire şi
frustrare, peste care s-au suprapus rezultatele dezastruoase înregistrate la alegerile din
1927. Tinerii aderenţi au fost primii care au sesizat carenţele de organizare ale
profesorului Cuza. Corneliu Zelea Codreanu fusese trimis la studii doctorale în
Franţa, la Grenoble, unde a aflat din epistolele vechilor camarazi de criza prin care
trece L.A.N.C. Revenit în ţară, Codreanu a încercat reconcilierea celor două grupări,
iniţiativă eşuată după cum el avea să afirme mai târziu, în cartea Pentru legionari.
Modul cum a fost primit şi tratat de către A.C. Cuza, i-a întărit convingerea lui
Codreanu că, sciziunea s-a produs ca urmare a slăbiciunilor lui Cuza, a proastei
comunicări dintre liderii Ligii, a lipsei coeziunii sufleteşti („lipsa de unitate
sufletească”), fundamentală pentru existenţa unei organizaţii care era „înconjurată din
toate părţile de ochi inamici, care încearcă să profite de orice neînţelegere internă” 97 .
Aşadar, Codreanu îl acuza pe profesorul Cuza de proasta gestionare politică a crizei,
fiindcă nu a făcut faţă acestei provocări, nu a reuşit să elaboreze un plan de luptă
coerent, fiind „incapabil de organizare, incapabil de educaţie tehnică şi eroică,
incapabil de a conduce forţe”98 . Tinerii activişti naţionalişti conduşi de Codreanu îi
reproşau profesorului Cuza neimplicarea organizatorică şi educaţională, deşi acesta
era inegalabil sub aspect doctrinar şi ştiinţific. Totodată, ei observau că A.C. Cuza n-a
emis „directive în materie de acţiune” şi nu a fost destul de abil să „netezească
neînţelegerile şi nepotrivirile” inerente oricărei organizaţii99 . Ulterior neînţelegerile de
ordin tactic ivite în 1927 care au determinat retragerea Văcăreştenilor din Ligă, au
evoluat spre adversităţi ireconciliabile în următorul deceniu interbelic. În Cărticica
şefului de cuib, considerată adevărat catehism al vieţii legionare, Codreanu indica
formaţiunea cuzistă drept principal vinovat de toate ingerinţele şi suferinţele
legionarilor100 .
Diminuarea influenţei politice a L.A.N.C. şi a profesorului Cuza după
disoluţiile anului 1927, sunt confirmate şi în plan electoral prin insuccesele
tiparul Trafft&Drotleff, 1932, tabelul VII.
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înregistrate la alegerile generale din 1927 (52.481 voturi, respectiv 1,90 %)101 şi la
alegerile din 1928 (32.273 voturi, adică 1,14%)102 . De exemplu, rezultatele electorale
obţinute de L.A.N.C. în circumscripţiile basarabene, arată că mesajul naţionalist
antisemit nu a fost bine receptat de populaţia votantă. Liga a depus liste în cinci
judeţe, adjudecând procente precare, deşi în trei judeţe a trecut de pragul electoral de
2%. La o primă analiză a distribuirii voturilor cuziste, în alegerile parlamentare din
1927, se observă o disproporţie a voturilor acumulate de Ligă în judeţele din nordul şi
centrul Basarabiei (Bălţi 3.634 şi aproximativ 8%, Orhei 2.797, respectiv 6,72%,
Lăpuşna 1.119 adică 2,16%, Tighina 912 voturi, cu 2,12%), faţă voturile adjudecate
în sud, la Ismail, judeţ cu o configuraţie etnică amalgamată (389 votanţi şi 1,10%) 103 .
Aceiaşi proporţie se păstrează şi în anul electoral următor. Alegerile generale din
decembrie 1928 reliefează o situaţie relativ bună a L.A.N.C. în judeţele nordice,
(Orhei cu 4,18% şi Bălţi cu peste 7%), în raport cu scorurile electorale, în scădere,
realizate în judeţele Tighina (1,33%) sau Soroca (0,5%), judeţ cu o organizaţie cuzistă
foarte slabă faţă de filiala naţional-ţărănistă, de exemplu. De altfel, Partidul NaţionalŢărănesc a fost principalul beneficiar electoral al alegerilor parlamentare din 1928,
obţinând o majoritate de excepţie în contextul luptelor electorale interbelice. Tot în
1928 are loc defecţiunea organizaţiilor cuziste din Chişinău şi din judeţele Lăpuşna şi
Cetatea Albă, fapt ce accentuează momentul de criză prin care trecea Liga cuzistă.
Autorul sciziunii, Nicolae Negru, cel ce aderase la L.A.N.C. cu anumite rezerve, după
cum arăta nota-sinteză, avea să declare, mai târziu, că oamenii de încredere din
Basarabia ai profesorului Cuza au îmbrăţişat antisemitismul doar „ca mijloc de
căpătuială”. 104 În acest sens, N. Negru reconstituie Liga Creştinilor Basarabeni sub
sloganul: „Jidanii în Palestina, hoţii la puşcărie şi nebunii la balamuc”105 .
Diferendurile şi sciziunile apar şi în condiţiile în care autorităţile de poliţie, siguranţă
şi jandarmerie urmăresc pas cu pas, mişcarea naţionalist-creştină, împiedicând-o să-şi
susţină activitatea de propagandă şi organizare a filialelor.
Schimbările politice de anvergură de la începutul anilor ’30 (revenirea pe tron
a lui Carol al II-lea), dar şi marea criză economică, au fost de rău augur pentru
L.A.N.C., care nu a mai reuşit să obţină rezultatele din 1926. Participarea la alegerile
parlamentare din 1932 avea să readucă Liga într-o situaţie mai favorabilă pe plan
electoral şi parlamentar. Liga cuzistă a reuşit să-şi depăşească rezultatele din 1926,
obţinând 159.107 voturi, adică 5,32%, după ce, în 1931, obţinuse doar 113.863, adică
3,89% din numărul total de voturi106 . Cu toate aceste succese electorale, L.A.N.C. a
continuat să fie o formaţiune insignifiantă pe scena politică românească, fără o
influenţa determinantă în societatea românescă.
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A.C. Cuza et le mouvents des étudiants pendant l’années 1922-1923.
La constitution et l’activité de „Liga Apărării Naţional-Creştine”
Résumé
Après La Première Guerre mondiale, la société roumaine s’est confrontée avec
une série de problèmes parus comme résultat du processus complexe d’adaptation
démocratique législative et administrative de nouvelles réalités territoriales, sociales,
économiques et ethniques survenues après La Grande Union. La réforme agraire et
l’introduction du suffrage universel ont déterminé des modifications substantielles dans
la physionomie socio-politique et économique du pays, accélérant le rythme de
déploiement du processus de modernisation et de développement des structures
institutionnelles démocratiques de la Roumanie de l’entre-deux-guerres. La réforme
agraire, ayant comme principal élément une expropriation massive, et spécialement
l’approbation du suffrage universel ont permis l’intrusion de nouveaux segments
sociaux dans la vie politique, ignorés jusque là, qui ont érodé le fondement économique
et politique de grands propriétaires fonciers, groupés, spécialement, à l’intérieur des
partis conservateurs.
Après La Grande Union, les attentes et les espérances des roumains étaient
nombreuses et très réclamées/ véhiculées par la presse, les sociétés culturelles, les
associations civiques ou à l’occasion des réunions politiques. Toutefois, avec l’élan et
l’idéalisme caractéristique à l’âge, ces croyances dans un meilleur avenir étaient
beaucoup plus impétueusement exprimées parmi les jeunes gens rentrés du front et les
nouveaux étudiants. Les Universités de Iaşi, de Bucarest, de Cernãuţi et de Cluj allaient
se confronter avec un nombre record d’étudiants provenus des provinces jointes en
1981, beaucoup d’entre eux étant sympathisants des idées de gauche ou même
communistes. Grâce au professeur universitaire A.C. Cuza, les étudiants nationalistes
lanceront une véritable offensive de droite dans le milieu universitaire de Iaşi.
Les mouvements estudiantins de décembre 1922 – déclenchés à l’Université de
Cluj, mais continués véhémentement dans les autres centres universitaires – et les
révendications explicites en vue de l’application du principe numerus clausus,
constituent le moment et l’argument de base de la génération de 1922, comme allont se
définir plus tard les représentants des étudiants, devenus chefs du mouvement nationalchrétien des années ’30. Par l’intermédiaire de ces mouvements des étudiants, on a
parcouru une étape significative de la genèse et de l’évolution de la Droite dans la
Roumanie de l’entre-deux-guerres. Un autre aspect éloquent est la manière dans laquelle
le professeur universitaire.

„CE NE ÎNVAŢĂ EMINESCU ?”
Ion Agrigoroaiei
Împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu survenea într-un
moment în care opinia publică din ţara noastră era profund îngrijorată de mersul
evenimentelor din viaţa internaţională, faţă de ameninţările directe la adresa
statului român. În martie 1939 Germania ocupase, practic, întreaga
Cehoslovacie, intensificându-şi totodată presiunile politice şi economice asupra
Poloniei, Lituaniei şi României. Cu toate că Anglia şi Franţa au întreprins
acţiuni ce aveau semnificaţia depăşirii conciliatorismului (acordarea de garanţii
Poloniei, României, Greciei şi Turciei, încheierea unor convenţii economice
etc.), declanşarea celui de al doilea război mondial n-a mai putut fi evitată.
Tratativele anglo-franco/sovietice vor bate pasul pe loc, pentru a se întrerupe în
august; în schimb, la 23 august 1939 se va semna „Pactul de neagresiune
germano-sovietic”, cu prevederile sale oficiale şi cu cele secrete. În acest
context numai schiţat aici, atunci când izolarea statului pe plan extern era tot
mai evidentă, românii şi-au exprimat hotărârea de a-şi apăra graniţele realizate
prin lupte şi sacrificii în 1918-1920. În împrejurări atât de vitrege, manifestările
prilejuite de semicentenarul morţii lui Eminescu au avut – în mare măsură – un
caracter prospectiv, cu preocuparea de a răspunde la întrebarea „ce ne învaţă
Eminescu?”.
În ziua de 16 iunie 1939 a avut loc şedinţa solemnă a Academiei Române,
reviste de prestigiu i-au dedicat numere speciale, s-au ţinut conferinţe, au fost
organizate expoziţii, excursii şi pelerinaje, poeţii i-au dedicat poeme etc.
Primăria Capitalei a organizat, în cadrul „Lunii Bucureştilor” o amplă expoziţie
„Eminescu”. La Iaşi, comemorarea a fost marcată printr-o serie de conferinţe la
Universitate, prin expoziţia „Eminescu” de la Biblioteca Universităţii şi de alte
acţiuni 1 . Rândurile noastre nu-şi propun să prezinte un inventar al acestor
manifestări, nici să emită judecăţi privind valoarea intervenţiilor pentru istoria şi
critica literară. Subliniindu-se actualitatea operei poetului în acele împrejurări,
se reafirma dreptul la existenţa liberă pe pământul strămoşesc şi încrederea în
viitorul neamului. „Un popor care nu are cultul strămoşilor – preciza ziarul
Opinia (Iaşi) din 22 iunie 1939 – nu este demn de lumea civilizată.
Comemorările oamenilor mari servesc, de altfel, ca prilejuri de a face educaţia
tinerii generaţii, reactualizând viaţa de muncă şi glorie a înaintaşilor. Românul
1
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nu este lipsit de recunoştinţă faţă de trecut. Dovadă, comemorările numeroase
din ultimul timp – între care împlinirea [...] a 50 de ani de la moartea lui
Eminescu – au luat un caracter festiv (special – n.ns., I.A.), arătând că generaţia
de astăzi este profund recunoscătoare faţă de memoria acelora care au contribuit
la înfăptuirea României de astăzi” 2 .
Revista Convorbiri literare îşi exprima îngrijorarea faţă de mersul
evenimentelor şi adopta o anumită atitudine, mai ales că numărul dedicat lui
Eminescu a apărut după atacarea Poloniei şi declanşarea războiului.
„Comemorarea cade într-o vreme de funebră tristeţe, de apocaliptice zguduiri în
lume. În zadar au căutat poeţii, în zadar au suferit şi au creat frumosul ca să
îmblânzească fiara din om şi să-l facă mai bun, din nou trâmbiţi tulburătoarea
vestesc intrării triumfale, de ciocli în cimitire. Din nou încolţeşte şi creşte
gândul că cea mai grea sarcină a omenirii de mâine va fi lupta pentru reeducarea
individului şi colectivităţii de la supraom la om” 3 .
În cuvântarea rostită în şedinţa solemnă a Academiei Române, preşedintele
acesteia, C. Rădulescu-Motru, insista asupra preţuirii crescânde de care s-a bucurat
opera lui Eminescu în anii care trecuseră de la moartea sa: „În aceşti 50 de ani care ne
despart de ultimul an al vieţii sale, gloria lui Mihai Eminescu a mers înălţându-se [...].
La un cult eminescian – căci de un adevărat cult se bucură azi Eminescu – s-a ridicat
apoi, an de an, opera lui Eminescu în ochii publicului românesc [...]. În poezia şi
proza lui, simţirile cele mai caracteristice ale vieţii noastre şi-au găsit o expresie
artistică şi nepieritoare. El a fost maestrul care a ştiut alege metalul pur şi nobil din
minereul brut al sufletului nostru”. Prin şedinţa solemnă, conchidea Rădulescu-Motru,
Academia Română îşi îndeplinea o îndatorire morală profundă faţă de cel pe care l-a
preţuit şi-l preţuieşte atât de mult, fiind şi instituţia în care manuscrisele sale sunt
păstrate cu grijă4 .
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3
I.E. Torouţiu, Al. Ionescu, Eminescu, valoarea dominantă a secolului nostru, în Convorbiri
literare (în continuare, CL), nr. 6-7-8-9, iunie-septembrie 1939, p. 673. Acest număr cvadruplu al
revistei, de aproape 1000 de pagini, poartă subtitlul Comemorarea lui Eminescu şi conţine
secţiunile: I. Eminescu în cultura şi literatura naţională; II. Eminescu în literatura
universală; III. Documente; IV. Bibliografie; V. Pentru străinătate; VI. Ilustraţii şi facsimile.
4
Cuvântarea d-lui prof. C. Rădulescu-Motru, în CL, nr. 6-9, p. 732. Preşedintele Academiei sa referit şi la grija Academiei pentru cunoaşterea operei lui Eminescu, grijă intensificată în ultimii
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În aceeaşi şedinţă, acad. D. Caracostea a prezentat comunicarea
Simbolurile lui Eminescu, în care sublinia faptul că „Eminescu este
atotprezent în conştiinţa noastră”, iar „poezia lui era de o continuă actualitate,
semn că îndeplineşte nu numai o funcţiune estetică şi socială, dar şi una vitală”.
În acest sens, o atenţie specială acorda conferenţiarul figurii lui Mircea cel
Bătrân, din Scrisoarea a III-a. „Fraza emfatică a sultanului, retorică şi cu
acumulare de podoabe, contrastează cu exprimarea simplă şi stăpânită a
voievodului: mireasmă arhaică, prevedere, cumpănire, demnitate [...]. Spaţiului
socotit vital de cuceritorul pe care lumea nu putea să-l mai încapă, i se opune
spaţiul românesc”. (Aluzia la „spaţiul vital” revendicat de Germania hitleristă
este evidentă). Figura lui Mircea cel Bătrân, ca apărător de ţară şi neam, nu e
singulară în poezia lui Eminescu. „Ultima imagine creată de Eminescu înainte
de prăbuşirea din 1883 este tot un simbol de conducător. Deasupra sfâşietoarei
elegii etnice din Doina, pluteşte sus icoana mântuitoare a lui Ştefan, prea adânc
întipărită în inimele noastre ca s-o mai cităm”.
„Preamărind amintirea lui – remarca D. Caracostea – Academia Română
preamăreşte semnificaţia cea mai înaltă a chemării scriitorului. Iată de ce, acum,
când comemorăm o jumătate de veac de la adormirea lui, privindu-l ca şi simbol
al creativităţii româneşti, gândul ne duce şi spre viitor, la obştea de mâine şi la
cei ce vor sta aici după o altă jumătate de veac şi de-a lungul secolelor [...]. Cum
într-o celebră pânză a lui Rembrandt se ridică Moise în toată vigoarea, înălţând
deasupra capului matur tabla de legi, tot astfel, deasupra generaţiilor, se ridică
din jertfa lui Eminescu poruncile veşnice ale scrisului românesc. Cea dintâi
poruncă din crezul generaţiilor este: rădăcinează-te adânc în sufletul neamului
tău. Şi, pentru că bunurile sufleteşti supreme trăiesc între noi în această
minunată faţă a vieţii care este limba românească, cultul, înnobilarea şi
desăvârşirea ei să rămâie nestrămutatul nostru cuget”. D. Caracostea atrăgea
atenţia asupra primejdiei cu orice preţ a celui ce crede în glorie prin
singularizare. Numai viziunea totală şi adâncă a lumii te poate înălţa. „Cuvintele
obşte şi obştesc, în care au crezut înaintaşii şi care azi par învechite, sunt mai
presus de modă”. Criticul îndemna pe creator să rămână străin de deşertăciunea
succeselor. „Eminescu făcea totul ca şi când ar fi avut de trăit o sută de ani şi,
prin poezia lui, ştia că vorbeşte ceva mai presus de el. Aceasta este porunca lui
de dincolo”. În încheierea comunicării, Caracostea relua tema învăţăturii
eminesciene: „Dus de puterile acestea, te opreşte acolo unde destinul tău, al
neamului şi al umanităţii fac un tot nedespărţit, şi-ţi dai seama că, împotriva
tuturor puterilor destrămării, ai fost făuritorul unei opere nepieritoare. Acestea
sunt glasurile de consolidare care se ridică din mucenicia lui Eminescu.
Bunurile dobândite prin ele nu pot fi plătite cu nimic şi impun mari îndatoriri
ani, atât prin preocupările unor specialişti (D. Caracostea), cât şi prin unele apariţii (ediţia
omagială alcătuită de D.R. Mazilu, M. Eminescu. Poezii şi variante).
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criticii şi publicului. Pe marmora acestor stâlpi se va înălţa cupola vârstei de aur
a literaturii româneşti. Pe lângă opera lui, adâncirea acestor porunci mai presus
de generaţii garantează şi pe calea creativităţii eterna prezenţă a lui Eminescu în
inimile şi minţile româneşti” 5 .
N. Iorga nu putea lipsi din cuprinsul acestor manifestări. În conferinţa
Mihai Eminescu şi ca factor unitar naţional, ţinută la Liga Culturală, el
insista asupra însemnatelor răspunderi ale prezentului:
„Iubiţi ascultători, Liga Culturală îşi simte datoria, aş adăuga: şi are
dreptul de a participa la serbătorirea lui Eminescu [...]. A iubi pe Eminescu, a-l
respecta, a-l admira şi a-l recomanda contemporanilor ca îndreptariu, aceasta
cuprinde în sine şi altă datorie, anume datoria de a gândi şi de a scrie ca el. A
gândi ca el, aceasta înseamnă a gândi potrivit cu tradiţia, înseamnă a gândi
potrivit cu cugetarea europeană, înseamnă a gândi potrivit cu misiunea
deosebită pe care o are naţiunea şi care nu se poate confunda cu misiunea altor
naţiuni pe care am putea să le imităm. A serbători pe Eminescu, aceasta
cuprinde datoria de a trăi o viaţă ca a lui: viaţa unui om care nu s-a vândut
nimănui, care nu s-a folosit nici de munca, nici de sprijinul altuia, care s-a oferit
jertfă întreagă pentru poporul său. Aceasta înseamnă acceptarea, fără un cuvânt
de protestare, a muceniciei absolute”. Viaţa lui Eminescu a fost „consacrată,
până într-un anume moment, conştiinţei de unitate naţională şi aspiraţiilor de
libertate – dar în originalitate, nu în imitaţie – ale poporului românesc”,
Eminescu „a reprezentat această unitate culturală şi morală a neamului
românesc” 6 .
Ca şi alţi exegeţi ai vieţii şi operei genialului poet, N. Iorga a insistat
asupra faptului că Eminescu a cunoscut poporul român în întregul său, atât în
spaţiu cât şi în structura lui socială. Eminescu „a cunoscut astfel poporul
românesc prin vizitele din sate, l-a cunoscut loc de loc: a străbătut toate stratele
poporului românesc”, idee reluată în cadrul conferinţei: „Prin tot trecutul lui,
Eminescu ajunsese a cunoaşte românimea întreagă în spaţiu ca şi în adâncimea
straturilor sociale” 7 . Leca Morariu îl cita, în acelaşi context, pe Simion
Mehedinţi: Eminescu a fost „pelerin în timp şi în spaţiu al întregului neam
românesc de la Nistru până la Tisa” 8 . Însuşi Eminescu declarase: „Întâmplarea
(să fi fost numai întâmplarea? – n.ns., I.A.) m-a făcut, din copilărie încă, să
cunosc poporul românesc din apele Nistrului începând, în cruciş şi-n curmeziş,
5

D. Caracostea, Simbolurile lui Eminescu. Comunicare comemorativă făcută în şedinţa solemnă
de la 16 iunie 1939, în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii literare, seria III, nr. IX,
1938-1940, Bucureşti, 1941, p. 151-169.
6
N. Iorga, Mihai Eminescu şi ca factor unitar naţional. Conferinţă la Congresul Ligii Culturale, 28
iunie 1939, în N. Iorga, Eminescu, ediţie îngrijită de Nicolae Liu, Iaşi, 1981, p. 319 şi urm.
7
Ibidem, p. 328-329.
8
Leca Morariu, Mihai Eminescu, în CL, nr. 6-9, 1939, p. 780.
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până la Tisa şi-n Dunăre [...]. Eminescu a avut perspectiva unitară a
românismului, a Daciei de odinioară. Pentru inima lui largă, o Românie strâmtă
n-a existat. Sufleteşte, el anticipa întregirea neamului”. Conştient de procesul
istoric prin care trecerea neamul, „el a stăruit din răsputeri pentru realizarea
Daciei ideale [...]. Trăind sufleteşte în România de azi, cu o jumătate de veac
înainte de înfăptuire, la temelia ei stă trupul soldatului necunoscut şi sufletul
luptătorului ştiut de toţi: Eminescu”. România – se arată în încheierea articolului
– se închină marelui ctitor, deoarece, după cuvântul lui Goga, „vremea de azi cu
toate izbânzile ei îi aparţine. A biruit crezul lui”. Este deci necesar a se acţiona
în deplină unitate pentru ca pământul strămoşesc să rămână întreg, nedespărţit 9 .
În numărul Revistei Fundaţiilor Regale dedicat acestei comemorări,
Vladimir Streinu explica popularitatea poeziei eminesciene, afirmând: „Modul
filosofic, cel sentimental-erotic şi cel naţional din inspiraţia poetului, fără de
care sforţările şcoalei n-ar fi ajuns la rezultatul dorit, au făcut cu putinţă, toate
trei fiind, în măsuri deosebite, moduri sociale ale poeziei”. După ce se ocupa de
modul filosofic şi de cel sentimental-erotic, Vladimir Streinu acorda o pondere
specială celui de „al treilea factor intern de popularitate”, care „a fost inspiraţia
naţională. Când spunem astfel, nu ne gândim numai la Doina, Ce-ţi doresc eu
ţie, dulce Românie şi La Bucovina, dar la naţionalismul întreg din opera lui
Eminescu, în cadrul căreia motive folclorice din Călin, Ce te legeni codrule...,
Revedere etc., simţământul tradiţiei culturale din Epigonii, al celei istorice din
Scrisoarea III şi activitatea ziaristică de la Timpul, ca să nu vorbim decât de
scrieri cunoscute, alcătuiesc cea mai încheiată structură naţională. În cititorii din
totdeauna ai poetului, naţionalismul a putut răsuna profund, adunându-i în jurul
lui Eminescu şi operei lui” 10 .
Vladimir Streinu insista asupra semnificaţiei apariţiei, sub îngrijirea lui
Perpessicius, a volumului I din monumentala ediţie Eminescu, serie încheiată
cu succes acum câţiva ani. „Momentul actual, în cultura noastră, este al
9

Horia Teculescu [licenţiat în Teologie la Sibiu şi în Litere la Bucureşti; profesor la Sighişoara, colaborări
la Gazeta Transilvaniei, Gând românesc, Ţara Bârsei ş.a.], Eminescu şi Ardealul, în loc.cit., p. 882-882.
Asupra acestei chestiuni intenţionase să insiste şi Liviu Rebreanu, preşedintele Societăţii Scriitorilor
Români, într-o conferinţă pe care urma să o ţină la 11 octombrie 1925, la Sânnicolaul Mare, în cadrul
festivităţilor prilejuite de dezvelirea bustului poetului, opera sculptorului I. Dimitriu-Bârlad. Ajuns la
Timişoara, s-a îmbolnăvit (se pare) şi a fost nevoit să se întoarcă la Bucureşti. Textul cuvântării a rămas
inedit, până când Nicolae Liu l-a publicat, cu note şi comentarii, în Manuscriptum, nr. 1, 1972, p. 14-20.
„Pentru neamul românesc mult încercat – apreciase Rebreanu – Eminescu a fost profetul providenţial”.
Atunci când graniţe artificiale brăzdau pământul strămoşesc, „Eminescu cânta durerile tuturor românilor
[...]. Ochii lui vedeau ţara pe care o vedem azi aievea, sufletul lui îmbrăţişa, dincolo de timpul nesigur,
unirea cea mare a tuturor românilor”. Şi o constatare care va fi reluată, după cum s-a putut observa, cu
prilejul semicentenarului morţii marelui poet: „Hotarele neamului românesc Eminescu le-a fixat întâi cu o
precizie care ar face cinste chiar geografilor. El a cutreierat pământul românesc în lung şi-n lat, până la
marginile lui”(vezi şi Ion Agrigoroaiei, Basarabia de la unire la integrare..., p. 311-312).
10
Vladimir Streinu, Eminescu al vremii noastre, în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 7, 1939, p. 11-13.
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retipăririi clasicilor. Câteva case de editură, de un bun număr de ani, contribuie
la această restabilire de legătură între sensibilitatea contemporană şi marii noştri
scriitori din trecut. E o întoarcere către noi înşine, un fel de nouă atingere cu
patria spirituală, de la care, mai mult decât de la orice teoretizare a tradiţiei,
putem aştepta minunea anteică [...]. Nimic nu poate întuneca fericirea culturii
româneşti de a fi dobândit volumul dintâi al unei asemenea lucrări, care ar cinsti
orice cultură apuseană” 11 .
Remarcând că opera poetică a lui Eminescu „este cea mai strălucitoare
verigă dintre toate câte constituie până acum lanţul literaturii româneşti”, C.
Rădulescu-Motru se întreba: „Ce ne învaţă Eminescu? Dacă pe scriitori de
talent îi învaţă să devină mari scriitori, poeţi cu glorie, „pe noi ne învaţă ceva
mai practic. Ne învaţă cum să dirijăm politica culturii noastre”. Eminescu n-a
şovăit un moment să aibă încredere în viitorul culturii româneşti. Prin toate
acestea, comemorarea lui Eminescu, „depăşeşte semnificaţia unui simplu act de
pietate, şi devine un legământ sacru, pe care ni-l luăm noi românii, de a face din
opera lui îndreptarea educaţiunii naţionale” 12 .
A fost şi un prilej deosebit pentru reliefarea valorii ideilor pedagogice ale
lui Mihai Eminescu. Pentru acesta, scopul şcolii trebuia să fie întâi de toate
naţional, de vreme ce soarta unei naţiuni depinde în primul rând de tăria
sentimentului ei de individualitate etnică. „Şcoala, dar, trebuie să aibă ca primă
grijă creşterea acestei cunoştinţe de sine a neamului cu ajutorul istoriei şi al
literaturii lui proprii, al datinilor, al studiului limbii materne, aşa ca şi neamul
românesc să se simtă renăscând într-o vrednicie pentru care stau martori secoli
că e a lui, dar de a cărei amorţire, la unele clase ale societăţii, Eminescu se
plânge cu foc, mergând uneori cu amarul durerii lui până să se întrebe dacă nu-i
cumva cu totul pierdută la noi”. Deşi erau minimalizate sau chiar negate
realizările obţinute în domeniul învăţământului, apelul la Eminescu urmărea
aşezarea şcolii pe temelii solide. În ani care au trecut, învăţământul nostru „a
fost dus când spre un liman, când spre celălalt”, neluându-se în seamă
adevăratele cauze ale dezechilibrului de care suferea. „Acestea erau cele arătate
de Eminescu şi în primul rând acea fundamentală nesocotire a adevărului că
atribuţia de căpetenie a şcoalei este educaţia”. S-ar fi evitat astfel ca liceele,
şcolile profesionale şi comerciale să fi dat „aspiranţi la slujbe de birou; fiecare
s-ar fi îndreptat spre o muncă utilă conformă pregătirii sale, programele n-ar fi
fost supraîncărcate şi disproporţionate, fiindcă nu s-ar fi văzut în îngrămădirea
de cunoştinţe ţinta învăţământului” 13 .
„După Eminescu – se arăta într-un alt articol – pedagogia este o ştiinţă
11

Idem, Ediţia monumentală Eminescu, în loc.cit., nr. 10, 1939, p. 172.
C. Rădulescu-Motru, Ce ne învaţă Eminescu?, în CL, nr. 6-9, 1939, p. 743.
13
Ştefan Şoimescu [fost inspector general şcolar şi administrator al Casei Şcoalelor], Eminescu
pedagog, în loc.cit., p. 756 şi urm.
12
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naţională, iar pedagogii sunt eroii care lucrează pentru ridicarea naţiunii [...].
Cunoscător al problemelor sociale şi politice, Eminescu a cerut pentru şcoală un
loc de frunte în stat. Este testamentul său lăsat făuritorilor de suflete şi
împlinirea acestui testament înseamnă identificarea cu aspiraţiile naţiei, care se
vrea educată şi stăpânită peste rosturile ei” 14 .
În acelaşi număr al Convorbirilor literare se sublinia actualitatea unor
idei din articolele politice ale lui Eminescu. Condiţiile istorice erau altele, dar
existau o serie de similitudini în ce priveşte presiunile exercitate asupra
României din exterior în 1878 şi, respectiv, în 1939. Nu intrăm aici într-o
discuţie specială referitoare la articolele politice ale lui Eminescu comentate de
Gr. Trancu-Iaşi; reluarea unor poziţii ce ţineau de apărarea independenţei
politice, de respingerea tendinţelor de penetraţie economică cu consecinţe grave
pentru statul şi poporul român sunt aluzii evidente la presiunile şi ameninţările
de acest fel ale Germaniei hitleriste, care devenise acum „împărăţia învecinată”
cu noi (Eminescu combătuse tendinţele Austriei, „împărăţia învecinată”, de
subjugare a economiei româneşti). Autorul afirmă deschis: „Dacă am insistat
asupra acestor gânduri, am făcut-o spre a arăta cât de puternică era viziunea
realistă a lui Eminescu şi, în acelaşi timp, am căutat să scot în evidenţă un
aspect al operei sale care e de cea mai strictă actualitate [...]. În ceasurile de grea
cumpănă, marii poeţi sunt de un imens folos popoarelor cărora le aparţin. Istoria
universală este plină de asemenea exemple” 15 .
Anul trecut s-au împlinit 120 de ani de la moartea genialului poet, iar în
ianuarie a.c., 160 de ani de la naştere. La manifestările organizate cu aceste
prilejuri – prea puţine în raport cu semnificaţia naţională a momentelor
respective – personalităţi de seamă ale culturii din spaţiul românesc au insistat
asupra rolului fundamental deţinut de creaţie eminesciană în evoluţia spirituală
a naţiunii, subliniind, încă o dată, caracterul nociv al „ideilor” promovate de
detractorii de astăzi ai poetului. La întrebarea Ce ne învaţă Eminescu? cele mai
multe răspunsuri date acum 70 de ani îşi menţin – dacă nu în litera, în spiritul
lor – întreaga valabilitate, îndemnându-ne, aşa cum s-a spus atunci, să ascultăm
„glasurile de consolidare care se indică din mucenicia lui Eminescu”.

14

Pamfil C. Georgian [profesor şi publicist, profesor la „Sf. Sava” din Bucureşti, director al
Liceului „Haşdeu” din Buzău, inspector al învăţământului secundar ş.a.], Mihai Eminescu şi
şcoala românească, în loc.cit., p. 925.
15
Gr. Trancu-Iaşi, Unde ne sunt visătorii?, în loc. cit., p. 799-801.
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„Quelle est la leçon d'Eminescu?”
Résumé
L'anniversaire, le 15 juin 1939, du cinquantenaire de la mort de Mihai Eminescu,
ent lien à un moment où l'opinion publique de notre pays était profondément inquiétée
par l'évolution des événements de la vie internationale, vis-à-vis des menaces directes à
l'adresse de l'Etat roumain, à la veille du déclenchement de la deuxième guerre
mondiale. C'est donc dans des circonstances tellement défavorables que les
manifestations occasionnées par le cinquantenaire de la mort d'Eminescu eurent – dans
une grande mesure – un caractère prospectif: „quelle est la leçon d'Eminescu?”.
L'Académie roumaine patronna une réunion solennelle, des revues de prestige lui
consacrèrent des numéros spéciaux, on donna des conférences, on organisa expositions,
escursions, pèlerinages, les poètes lui dédièrent des poèmes, etc. Des personnalités
prestigieuses de la culture roumaine (N. Iorga, C. Rădulescu-Motru, D. Caracostea,
Vladimir Streinu entre autres) tous soulignèrent le rôle essentiel de la création
d'Eminescu dans la culture roumaine, tout en insistant sur la mission permanente de le
comprendre et d'en appeler au poète de génie, dans la défense des droits fondamentaux
de la nation roumaine.

1940 – PRĂBUŞIREA ROMÂNIEI MARI. MĂRTURII PRIVIND
CONDIŢIILE ŞI CONSECINŢELE DEZASTRULUI

Gheorghe Buzatu
În opinia lui N. Iorga, maestrul istoriografiei naţionale, 1918 a reprezentat
anul decisiv al trecutului nostru în ansamblu, el ilustrând – prin realizarea
României Mari – cea mai de seamă faptă din toată evoluţia noastră 1 . De fel
întâmplător, aşadar, 1 Decembrie 1918 rămâne înscris în clipele astrale ale
istoriei românilor, deopotrivă cu celelalte date memorabile, precum 24 Ianuarie
1859, 9 Mai 1877 sau 22 Iunie 1941... Deşi, de la tribuna Senatului României,
strălucitul istoric a proclamat, chiar în cursul evenimentelor, mai precis la 29
decembrie 1919, că actul Marii Uniri fusese împlinit „pentru vecie” 2 , faptele
ulterioare nu l-au confirmat. Dimpotrivă. După numai 22 de ani, în contextul
extinderii celui de-al doilea război mondial în Europa şi ca rezultat al odiosului
Pact Hitler-Stalin din 23 august 1939, care a înlesnit decisiv izbucnirea
ostilităţilor la 1 septembrie 1939, România Mare, aflată în deplină izolare
internaţională şi ca rezultat al unor condiţii interne inextricabile, s-a prăbuşit
dramatic, fiind silită să admită fără luptă importante cedări teritoriale în cazul
provinciilor sale istorice (Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa,
Transilvania de Nord şi Cadrilaterul), iar aceasta sub presiunea imperialismelor
vecine şi rapace mari şi mici – URSS, Ungaria şi Bulgaria, încurajate şi
susţinute de Germania şi Italia 3 . În atare condiţii, departe de-a marca o nouă
treaptă pe linia consolidării statului român, anul 1940 a devenit sinonim cu
prăbuşirea României Mari, o catastrofă naţională ale cărei consecinţe
extrem de grave şi de durată le suportăm, acum şi, probabil, încă multe decenii
în viitor. Mai ales că nu mai târziu decât la 22 iunie 1941, urmare nemijlocită a
dramei din 1940, România s-a implicat în desfăşurarea conflagraţiei mondiale
din 1939-1945, şi nu oricum, ci alături de Germania lui A. Hitler şi de aliaţii săi
din Axa Berlin-Roma-Tokio, împotriva URSS şi a celorlalte Naţiuni Unite, în
speţă Marea Britanie, SUA ş.a. Se impune să reţinem în context că, la numai
două zile după izbucnirea războiului germano-sovietic, ministrul român la
Moscova, Grigore Gafencu, fiind admonestat de liderul sovietic V. M. Molotov
pe tema prezenţei României în tabăra celui de-al III-lea Reich, a replicat cu
1

Vezi Neamul Românesc, Iaşi, 2 decembrie 1918, p. 1.
Gh. Buzatu, ed., Discursuri şi dezbateri parlamentare. 1864-2004, ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura Mica Valahie, 2006, p. 207.
3
Cf. Armata Română de la Ultimatum la Dictat în anul 1940. Documente, I-III, Bucureşti,
Editura Europa Nova, 2000.
2
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demnitate, subliniind că întreaga responsabilitate cădea în seama Kremlinului,
vinovat pentru acţiunile agresive din şi după 26-27 iunie 1940: „[…] Lovitura
cea dintâi, care a zdruncinat temelia […] României, chezăşie de siguranţă şi de
pace, acoperire firească şi atât de folositoare a unui hotar întins şi însemnat al
Rusiei, a fost dată, din nenorocire, de guvernul sovietic. Cele ce se întâmplă azi
sunt urmările acestei nenorociri care a dus la un război între două popoare
care niciodată în istoria lor nu au luptat unul împotriva altuia” 4 .
În condiţiile precizate, s-a impus la nivel naţional, pentru motive asupra
cărora nu mai este necesar să insistăm, personalitatea politică şi militară
remarcabilă a Ion Antonescu. Desigur, n-a fost ori nu putea fi ignorat rostul lui
Ion Antonescu, cel puţin pentru această întreită motivaţie: contribuţia sa pe
planul faptelor la apropierea şi triumful României Mari în 1918; aportul său
nemijlocit la consolidarea şi consacrarea pe plan intern şi extern după 1918 a
statului naţional unitar, iar, la sfârşit, dar nu în cele din urmă, intervenţia sa
decisivă pentru pregătirea, declanşarea şi conducerea războiului din 1941-1944,
purtat exclusiv pentru România Mare şi distrugerea comunismului moscovit de
tip asiatic. Să reţinem că în consecinţă, nu întâmplător, Mareşalul Antonescu a
fost recunoscut drept ultimul Domn al tuturor românilor 5 .
Acestea fiind precizate, nu pierdem din vedere mai ales:
1. Participarea lui Ion Antonescu (ca şef al Secţiei Operaţii a MCG după
1916) la adoptarea şi aplicarea marilor decizii militar-politice, iar, apoi, nu mai
puţin, impunerea ca exeget – apreciat de N. Iorga sau de D. Onciul – al
trecutului naţional prin prisma luptei românilor pentru Marea Unire din 1918,
preocupările sale în acest sens fiind încununate de micro-sinteza Românii.
Origina, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor (Bucureşti, 1919), pe care, în
condiţii oarecum analoge, el s-a pregătit s-o reediteze în 1941, renunţând
definitiv în 1944 6 .
2. Legătura intrinsecă indiscutabilă între faptele din 1916-1919 şi cele din
1940-1944, în cursul cărora i-a revenit lui Ion Antonescu un rol determinant pe
scena politică, în urma prăbuşirii României Mari în 1940, el asumându-şi, în
calitatea-i de şef al guvernului şi de Conducător al Statului Român, organizarea,
conducerea şi, deopotrivă, riscul purtării Războiului Sfânt împotriva URSS, de
4

Grigore Gafencu, Misiune la Moscova, 1940-1941, ediţie Ion Calafeteanu şi colaboratori,
Bucureşti, 1955, p. 231 (raport din 1 august 1941, prezentat de Grigore Gafencu lui Mihai
Antonescu, ministrul de Externe al României, p. 228-233). A se confrunta cu însemnările din 24
iunie 1946 ale aceluiaşi Grigore Gafencu (Jurnal iunie 1940-iulie 1942, I, ediţie Ion Ardeleanu,
V. Arimia, Bucureşti, 1994, p. 150-153).
5
Cf. Gh. Buzatu, în Sub semnul lui Clio – Profesorului Univ. Dr. Ion Şt. Baicu la împlinirea
vârstei de 70 de ani, Ploieşti, Editura Ploieşti – Mileniul III, 2004, p. 253-271.
6
Cf. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Nicolae Iorga şi Ion Antonescu: Istoria războaielor
României din 1914-1919 şi 1941-1944, în vol. Nicolae Iorga (1871-1940). Studii şi documente,
III, coordonatori C. Buşe şi C. Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, p. 73 şi urm.
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partea Germaniei şi a aliaţilor acesteia, în scopul exclusiv al reîntregirii
hotarelor şi al distrugerii comunismului. Să reţinem în context că, la foarte scurt
timp după preluarea puterii, generalul Antonescu, tocmai revenit la Bucureşti în
25 noiembrie 1940 după prima lui întrevedere cu A. Hitler, a declarat categoric
presei, anticipând oarecum sensul deciziei istorice ce se profila deja: „România
va merge la biruinţă. România va avea drepturile ei” 7 .
Pentru ca, la 22 iunie 1941, pornind Războiul din Est, Antonescu să
stabilească – în celebra Proclamaţie către Ţară sau în inspiratul Ordin de zi
către Armata Română – obiectivul fundamental şi permanent al campaniei:
redobândirea „drepturilor României de totdeauna, ale României pentru care
luptasem altădată [1916-1919]”, „dezrobirea fraţilor noştri, a Basarabiei şi
Bucovinei”, distrugerea „celui mai mare duşman al lumii: bolşevismul” 8 .
Acestui obiectiv, Armata Română avea să-i răspundă ani de-a rândul prin fapte
de arme nepieritoare şi prin sacrificii imense, peste toate bulversările intervenite
în desfăşurarea conflagraţiei planetare din 1939-1945 9 .

Ion Antonescu, 22 iunie 1941: Extras din Ordinul de zi către Armata Română
În 1940, dovedind o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti,
pătrunzând perfect semnificaţia evenimentelor petrecute ca rezultat al presiunii
unor factori interni sau al intervenţiei imperialismelor mari şi mici, vecine ori
nu ale României, şi, în plus, intuindu-le consecinţele, Ion Antonescu s-a
pronunţat hotărât din prima clipă împotriva admiterii de către guvernul Gh.
Tătărescu a notelor ultimative V.M. Molotov. Acestea, după cum este bine
stabilit de-acum, au avut rolul la 26-27 iunie 1940 de detonator al unei reacţii în
7

Ibidem, p. 77.
Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, II, Bucureşti, Editura Majadahonda,
1999, p. 25-27, 28-29 (doc. nr. 1, 3).
9
Academia Română, Istoria Românilor, IX, 1940-1947, coordonator acad. Dinu C. Giurescu,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, p. XLIV-XLV.
8
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lanţ ce s-a consumat fulgerător şi a condus la prăbuşirea hotarelor istorice – în
prima ordine Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, apoi Ardealul de
Nord şi, la sfârşit, deşi cine-l putea intui pe atunci, Cadrilaterul şi ostroavele din
Delta Dunării. Cu mijloacele ce-i mai stăteau la dispoziţie şi în funcţie de
poziţia ocupată pe eşichierul politico-militar (fost sub-şef al MStM şi titular al
Ministerului Apărării Naţionale, general de divizie cu demisia aprobată la 6
iunie 1940 din cadrele active ale Armatei şi repartizat ca ofiţer de rezervă la
dispoziţia MStM-ului) 10 , Antonescu a obţinut să fie primit în audienţă de
Regele Carol al II-lea 11 . În continuare, acesta avea să reţină în Jurnalul său
pentru ziua de luni, 1 iulie 1940: „... După-masă, la ora 5, generalul Antonescu,
care a cerut cu insistenţă să mă vază. După declaraţii de devotament şi
asigurarea că nu are nici o legătură cu legionarii, îmi spune că ţara este pe
pragul dezastrului, că Armata este complet demoralizată şi dezorganizată şi că
trebuie rapid făcut ceva spre a pune lucrurile în mână. Cam în alte cuvinte,
doreşte să se facă un guvern cu el şi cu bătrânii” 12 .
Din documentele cunoscute şi potrivit mărturiilor proprii ale lui Antonescu,
relatarea suveranului este veridică, cel puţin în privinţa momentului şi mobilului
audienţei, după cum şi a reproşurilor exprimate de General; mai puţin reală ar fi fost
pretenţia oaspetelui de a i se încredinţa conducerea noului guvern, „cu el [cu
Antonescu] şi cu bătrânii”, în locul celui în exerciţiu al lui Gh. Tătărescu 13 . De
asemenea, Suveranul nu scrie nimic că, la despărţire, Generalul i-a încredinţat un
memoriu (datat 29 iunie 1940), în fond un vehement protest contra cedării fără luptă a
provinciilor noastre istorice din nord-est, dar şi o avertizare extrem de lucidă, cu
elemente de respingere a dictaturii carliste, faţă de posibilele repercusiuni ale
abandonului în folosul Kremlinului14 , clar formulate: „... Consiliul de Coroană v-a
hotărât să cedaţi. Deciziunea a dezlănţuit haosul. Consecinţa lui – anarhia şi
anarhizarea sunt numai la începutul lor [...]. Acum trebuie să ne întrebăm. Ce
facem?[...]. Abandonăm totul şi ne răfuim între noi ori încercăm chiar şi imposibilul?
Aceasta trebuie să facem; opera va fi grea, dar nu imposibilă: Trebuie să o încercăm.
Încercarea însă nu o pot face tot acei care sunt vinovaţi de a fi pregătit şi dezlănţuit
catastrofa. Ei ar spori-o. Trebuie schimbate imediat şi sistemul, şi oamenii...” 15
10

Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Editura Ploieşti – Mileniul III, 2005, p. 354.
Pentru detalii, vezi Larry L. Watts, O Cassandră a României: Ion Antonescu şi lupta pentru
reformă. 1918-1941, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, p. 253-261.
12
Regele Carol al II-lea, Însemnări zilnice. 1937-1951, vol. III, 1939-1940, ediţie N. Rauş,
Bucureşti, Editura Scripta, 1998, p. 229.
13
Ibidem. De reţinut că, pe marginea întrevederii, Antonescu în persoană a redactat în zilele
următoare două file de Consideraţii (Consiliul Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii,
Bucureşti, fond 40 010, “Tribunalul Poporului”, 1946, vol. 48, f. 6-7) (În continuare, se va cita
Arhiva CNSAS, vol.).
14
Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, I, Iaşi, Editura Moldova, 1992, p.
62-64 (doc. nr. 19).
15
Ibidem, p. 63-64.
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Aşadar, Regele primise – după cum a specificat în final semnatarul – „ultimul meu [al
lui I. Antonescu] strigăt de alarmă”16 , dar atacul lui Antonescu la adresa regimului
carlist şi a oamenilor săi nu echivala, în acel stadiu al situaţiei, aşa cum bănuia Regele
în paginile Jurnalului, cu autopropunerea petentului de-a i se încredinţa frânele
puterii la Bucureşti... Cert lucru este că, cu sau fără ştiinţa lui Antonescu, protestul
prezentat Regelui avea să fie multiplicat şi difuzat, sub titlul Majestate!, în mai toate
judeţele ţării, motiv pentru care autorităţile au fost imediat alertate, cu ordinul precis
de-a bloca răspândirea documentului şi de-a face investigaţii pentru „dovedirea
autorilor şi prinderea colportorilor”17 . Şi, surprinzător, organele Poliţiei aveau să afle
mai mult, anume că, pentru seara de 6 iulie 1940, la locuinţa lui Antonescu din
Bucureşti, urma să se întrunească un aşa-zis „Comitet de 10”, în scopul executării, în
termen de cel mult 48 de ore, a unei „lovituri de forţă împotriva M. S. Regelui”. A
rămas în chip ciudat neobservat faptul că Antonescu nici nu se afla măcar în
Bucureşti, ci la Predeal, dar în schimb se ştia precis cum că Generalul urma să
beneficieze de susţinerile Berlinului şi Romei18 . Reacţia Regelui a fost – cum altfel? –
pe măsură: deşi acaparat de problemele cedării provinciilor istorice pierdute şi ale
retragerii, ale tranziţiei de la cabinetul Gh. Tătărescu la acela al lui I. Gigurtu, el nu s-a
sfiit să decidă ca, în dimineaţa de 9 iulie 1940, Antonescu să fie ridicat „din Inalt
Ordin” de la reşedinţa sa din Predeal şi trimis, pe traseul Sinaia – Târgovişte – Găeşti
– R. Vâlcea, la Mănăstirea Bistriţa19 . De acolo, în ziua următoare, el a şi-a înştiinţat
soţia, Maria Antonescu, asupra celor petrecute20 , cu recomandarea fermă de-a rămâne
„calmă” şi „demnă”, convinsă de „nevinovăţia mea”21 . În vreme ce, Jurnalului său,
Regele i-a încredinţat reacţiile noului premier I. Gigurtu, care în două rânduri, la 9 şi
10 iulie 1940, s-a declarat fie „nenorocit”, fie „supărat” de internarea lui Antonescu,
mai cu seamă pentru motivul că putea avea un „efect prost” la Berlin22 .
Aşa cum am subliniat deja, investigaţiile noastre în arhiva completă a
„procesului” din mai 1946 ori în fondurile Cabinetului Militar sau al Ministerului de
Interne (Cabinetul Ministrului) ne-au condus – după cum am avut prilejul să
dezvăluim chiar în paginile Zargidavei23 – la depistarea unor documente relevante
datând din perioada 9 iulie – 27 august 1940, când Antonescu s-a aflat la Mănăstirea
Bistriţa, în regim de „domiciliu obligatoriu”. Astfel, am identificat şi comunicat, ca
16

Ibidem, p. 64.
Vezi Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, p. 407-409.
18
Ibidem, p. 391-392.
19
Ion Antonescu, Istoricul arestării mele, în Arhiva CNSAS, vol. 48, f. 64-66.
20
Ibidem, f. 6.
21
Ibidem. Vezi şi Alesandru Duţu, Însemnările din detenţie ale Generalului I. Antonescu, în
Cotidianul, Bucureşti, 20 mai 1998.
22
Regele Carol al II-lea, Însemnări zilnice, III, p. 241-242.
23
Vezi Gh. Buzatu, România şi Războiul din Est (1941-1944). Noi contribuţii, în Zargidava.
Revistă de istorie”, VII/2008, Bacău, p. 124-126.
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aparţinând perioadei respective 24 , Consideraţiile 25 şi Istoricul arestării mele 26 ,
ambele menţionate, dar şi Reflecţii din închisoare asupra „Capitalului” lui Karl
Marx27 , Spicuiri din Arnota28 , gânduri disparate Pentru „Memorii”29 , iar, în chip
cu totul special, Reflecţii din închisoare: De ce am ajuns la Bistriţa30 , definitivate,
după cum desprindem chiar din original, în ultimele zile de „domiciliu obligatoriu”
prin părţile Vâlcei.
Aceste Reflecţii din închisoare, publicate cu adnotări în anexă31 , reprezintă
mai mult ca sigur textul fundamental pe care-l aducem în dezbatere în comunicarea
noastră. Departe de problemele „lumii dezlănţuite”, dar nu sustras pe deplin acestora
nici „între zidurile” Bistriţei, cum singur s-a exprimat, Ion Antonescu a aflat răgazul şi
pretextul de-a stărui – „pentru edificarea tuturor celor de azi şi mai ales a acelora de
mâine” - asupra ultimelor evenimente care marcaseră debutul prăbuşirii României
Mari, drept rezultat al notelor ultimative din 26-27 iunie 1940 ale Moscovei. Întocmai
cum avea să procedeze şi în alte condiţii mult mai dificile, în primul rând în cazul
propriei prăbuşiri la 23 august 1944 32 , Antonescu, probând un ascuţit spirit de
observaţie şi o egală obiectivitate, dublate de un evident talent al naratorului,
realizează în Reflecţii o sinteză a condiţiilor din vara anului 1940, al întrevederii sale
cu Regele Carol al II-lea33 , pentru ca, în context, să propună – după un examen „frază
cu frază şi idee cu idee” – o interpretare magistrală a Protestului ce i-a înmânat
Suveranului la 1 iulie 1940. Nu poate fi, desigur, în intenţia noastră analiza în detaliu
a tuturor aspectelor tratate în Reflecţii, dat fiind că, pentru tema stabilită a intervenţiei
noastre, considerăm suficient a reţine elementul esenţial punctat de Antonescu în stilul
său caracteristic şi bine cunoscut. Şi anume că, în ciuda evenimentelor catastrofale
survenite, faptul copleşitor ce mai trebuia luat în seamă consta în aceea că „ mai
ales graniţele României Mari m-au ţinut şi mă vor ţine în picioare”.
24
Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Pace şi război (1940-1944). Jurnalul
Mareşalului Ion Antonescu, I, 1940-1941, Iaşi, Casa Editorială “Demiurg”, 2008, p. 12-13.
25
Arhiva CNSAS, vol. 46, f. 6-7.
26
Ibidem, f. 27-28.
27
Ibidem, f. 88-92.
28
Ibidem, f. 54-57.
29
Ibidem, f. 86-87.
30
Ibidem, ff. 30-53, 58-87; Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Ministerul
Afacerilor Interne/Cabinetul Ministrului, dosar 30/1944, ff. 66-84.
31
Cf. de asemenea volumul editat de Arhivele Militare Naţionale, filiala Piteşti, consacrat istoriei
Marelui Stat Major Român – Piteşti, 2008.
32
Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra,
Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 315-319.
33
Datată, în original, la ... 4 iulie 1940 (?!).
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- ANEXĂ ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CABINETUL MINISTRULUI
Nr. 3 991
Bucureşti, 4 noiembrie [1944]
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
- Secretariatul General Am onoare a vă înainta corespondenţa specială, în alăturata notă inventar, care a
fost găsită la fostul Mareşal I. Antonescu.
Domnul Ministru al Afacerilor Interne vă roagă a o supune Comisiunii care va
cerceta activitatea foştilor demnitari din regimul fostului Mareşal I. Antonescu.
D.O.
DIRECTOR DE CABINET,
Lt. Colonel, I. Plesnilă
--NOTĂ INVENTAR
- Reflecţii din închisoare: De ce am ajuns la Bistriţa, cuprinzând 21 file, scrise
de Gl. Antonescu.
- Reflecţii din închisoare asupra Capitalului, scrise de Gl. Antonescu – 5 file.
- Spicuiri din Arnota de preotul Cristescu, scrise de Gl. Antonescu – 4 file.
- O expunere a Generalului Antonescu relativ la audienţa la Majestatea Sa
Regele, din 4 [1] iulie 1940 – 2 file.
- Câteva rânduri scrise de Gl. Antonescu, ce urmau să fie adresate lui David
Popescu relativ la atitudinea Regelui faţă de legionari şi G-ralul Antonescu.
- O scrisoare adresată de Gl. Antonescu soţiei sale, la 10 iulie 1940.
- În copie, cererea de demisie semnată de [A.] Bideanu şi adresată Primului
Ministru în 1940.
Scrisori adresate Generalului Antonescu de către:
- Soţia sa, la 6 august 1940.
- Elena P. David, Costeşti-Argeş, la 4 iunie 1940.
- Colonel M. (indescifrabil), la 6 iulie 1940.
- G-ral D. Zissu, la 7 iulie 1940.
- G-ral Petre I. Georgescu, la 8 iulie 194o.
- Amiral Dan Zaharia, la 9 iulie 1940.
- Lt. Col. C. Rădulescu, la 21 iulie 1940.
- V. Maresch, la 27 iulie 1940 (Moşia Pechea-Covurlui).
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- Sabina Cantacuzino, Predeal, la 5 august 1940.
- O cartă poştală ilustrată semnată de Nadia I. G. Duca, din 21 august 1940.
- Veteranul Tuţu, Rucăr, jud. Muscel – 1940.
- Diferite însemnări – 30 file.

Reflecţii din închisoare:
De ce am ajuns la Bistriţa?
La 6 august curent, dl. Ministru de Interne, Generalul David Popescu, mi-a
comunicat, printr-un trimis special, că „circulă” în cercurile legionare un memoriu care
se zice că a fost înmânat de mine Regelui, cu ocazia audienţei pe care M. S. mi-a
acordat-o la începutul lunii iulie şi, cum legionarii afirmă că aceasta ar fi din cauza
internării mele la Bistriţa, mă roagă să-i comunic dacă:
- memoriul circulă cu ştiinţa şi autorizaţia mea;
- dacă, într-adevăr, cred că din această cauză am fost internat.
***
Oricât de curioasă am găsit intervenţia, am dictat totuşi imediat răspunsul - anexa
1 34 -, afirmând categoric că:
- memoriul circulă fără autorizarea mea; ceea ce este perfect adevărat;
- iar, în privinţa arestării, am arătat că nici memoriul şi nici un alt act public al
meu nu a putut, după părerea mea, determina şi cu atât mai puţin nu poate justifica
detenţiunea mea.
De aceea o consider arbitrară şi nelegală.
În consecinţă, am protestat în contra privaţiunii mele de libertate şi în acelaşi
timp am cerut anchetă.
***
Reflectând ulterior, între ziduri, la această chestiune şi fiind sigur că nu se va
face anchetă am ajuns la concluzia că este necesar, pentru edificarea tuturor celor de azi
şi mai ales a acelora de mâine, să analizez problema în adâncime pentru ca nici un
echivoc să nu fie cu putinţă, în ceea ce priveşte viaţa mea publică, nici în această
privinţă.
- O fac fiindcă, oricum ar fi, circulă sau nu circulă acest „memoriu”, cu sau fără
ştiinţa mea, din iniţiativa mea sau a altora, buni sau rău-voitori mie sau „cercurilor
legionare”, nu este explicabil ca din această singură cauză şi pentru această singură
greşeală publică 35 , să fie atât de aspru lovit şi dezonorat un om care a dat Statului şi
34

Nu s-a găsit [Gh. B.].
Alţii fac atâtea şi atâtea acte dăunătoare colectivităţii româneşti şi nu se atinge nimeni de ei. Din
contră, fiind onoraţi cu atenţia şi încrederea Regelui, sunt la adăpost de orice neplăcere, fiindcă
cine încearcă să-i arate cu degetul şi să-i aducă în faţa judecăţii este socotit tulburătorul ordinii
publice şi este lovit ca atare, uneori chiar omorât [nota lui I. A.].

35
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graniţelor lui de astăzi şi o muncă şi o conduită exemplară timp de 40 de ani,
neîntrerupţi şi nepătaţi de serviciu.
- Mă îndreptăţeşte să fac această categorică afirmare şi faptul că sunt oameni
politici care poartă, scris şi verbal, din casă în casă şi din ureche în ureche, protestările
justificate şi memoriile pe care le prezintă sau le trimit Regelui şi totuşi nu sunt supăraţi
de nimeni, deşi gestul lor este cunoscut şi deşi el se încadrează perfect în numeroasele
legi, cu caracter restrictiv, care au fost făcute, dintr-adins, şi în această privinţă.
- Astfel stând lucrurile, şi aşa stau, mă întreb, şi ca mine se întreabă desigur
mulţi, „De ce această diferenţă de tratament între mine şi alţii şi de ce atâta ură evidentă
şi necontenită prigoană contra mea”?
Întrebarea este foarte naturală. Se cere un răspuns şi îl voi da fiindcă este la
mintea cea mai elementară a omului care şi judecă că învinuirea ce mi se aduce astăzi
nu este decât încercarea de a se justifica ca legal un act care, în realitate, a depăşit orice
limită a arbitrariului de care se fac zilnic culpabili acei care ar simula, rând pe rând, şi
deţin, fără nici un control, toate puterile în Statul de azi, cât şi ilegalităţile şi nedreptăţile
comise în contra mea şi a altora, în ultimii zece ani.
***
- Este desigur inelegant şi lipsit total de o elementară etică răspândirea,
neautorizată, a unui act încredinţat Regelui într-o audienţă confidenţială.
Ineleganţă şi necuviinţă; nimic însă mai mult.
Nici o lege, după câte ştiu, nu pune, nici la noi nici aiurea, vreo restricţiune în
această privinţă.
- De aceea, pentru o mai desăvârşită lămurire a chestiunii, întreb: „dacă eventual
memoriul care circulă, din orice iniţiativă şi din a oricărui vină, ar conţine laude la
adresa regimului aş fi ajuns unde sunt? Aş fi fost lovit cum sunt”?
Cine poate afirma, după atâtea şi atâtea exemple, vechi şi proaspete în mintea
tuturor, că şi în acest caz, lipsit şi el de etică, însă plin de lichelism, mi s-ar fi răspuns tot
cu Bistriţa, pentru nedelicata indiscreţiune? Nimeni.
- Concluzia care se desprinde din această strânsă logică este, deocamdată, şi
trebuie să fie, că nu faptul că s-a dat curs public unui act predat, de un simplu particular,
Regelui a determinat aspra mea pedepsire, ci conţinutul actului, sau alte atitudini, luate
ulterior de mine, în legătură cu el.
- Este ceea ce îmi propun să examinez, pentru a justifica concluziile la care
intenţionez să ajung şi prin care voi dovedi că numeroase atitudini luate anterior de
mine, faţă de acei ce au guvernat şi guvernează şi nu memoriul au determinat prigoana
şi năpasta care s-au abătut de multă vreme asupra mea.
- În consecinţă să vedem, în primul rând, ce conţine memoriul.
Este, desigur, prima acţiune logică care se impune fiindcă dacă în el sunt
afirmaţiuni neexacte, acuzări neîntemeiate sau chiar întemeiate, însă făcute într-o formă
neadmisibilă în raporturile dintre noi şi Suveran, atunci nu poate fi nici o îndoială că
exemplul de severitate excesivă, dat cu mine, se impunea ca o măsură de ordine în Stat.
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- Pun, deci, intenţionat de astă dată, aşa-zisul memoriu la dispoziţia cititorilor şi a
Istoriei – anexa Nr. 2 36 .
Să-1 dărăcim împreună frază cu frază şi idee cu idee pentru ca să vedem ce am
spus în el Regelui?
- În primul rând, constatăm că printr-un semnal categoric de alarmă, am ţinut de
a mea datorie să-i atrag atenţia că „Ţara se prăbuşeşte”.
Afirmaţia a fost determinată de modul ruşinos şi de procedarea dezastruoasă în
care s-a făcut părăsirea Bucovinei şi a Basarabiei.
- Ce era şi ce este neadevărat şi fără cuviinţă spus în această afirmare?
A fost dureros, mai ales pentru mine, să dau Capului Statului un astfel de semnal.
Dar unde a fost şi unde este, în această cumplită şi lapidară concretizare a unei
situaţii, inexactitatea?
Cine poate să-mi aducă această acuzare, mai ales astăzi, după ce s-a întâmplat
ceea ce s-a întâmplat şi cu celelalte hotare?
Deci, nici neadevăr, nici necuviinţă şi nici nimic neîngăduit de lege nu se poate
găsi în acest prim avertisment dat de mine, în scris şi verbal, Regelui.
***
Am mai adus şi trebuia să aduc la cunoştinţa Regelui că:
- „În Basarabia şi în Bucovina se petrec scene sfâşietoare”; că:
- „Mari şi mici unităţi părăsite de şefi şi surprinse de inamic, fără ordine, se lasă
dezarmate la prima ameninţare”; că:
- „Funcţionarii, familiile lor şi ale ofiţerilor, au fost lăsate pradă celei mai
groaznice urgii” şi, în sfârşit, că:
- „Materiale imense şi depozite militare, îngrămădite acolo din incurie şi lăsate,
până în ultima clipă, din ordin, au rămas în mâna inamicului”.
Ce a fost şi ce este inexact ca fond şi nerespectuos ca formă în aceste afirmări?
Este pur şi simplu un adevăr care supără, dar care cu nimic şi de nimeni nu a
putut şi nu va putea fi dezminţit.
- Dacă însă a spune Regelui adevărul este eventual socotit drept crimă, întreb
care este legea care interzice unui fost sfetnic al Tronului şi unui ostaş, la ale cărui
servicii s-a făcut de nenumărate ori apel în momente grele, să se ducă în faţa Regelui şi
să-l informeze onest?
Dacă informaţiile ar fi fost inexacte, puteam fi, pe drept cuvânt, lovit ca alarmist.
Or, din nefericire pentru noi toţi, lucrurile s-au petrecut aidoma.
Grozăviile şi pierderile au fost cu mult mai mari decât le întrezăream, în primele
clipe ale dezastrului, când, împins de o elementară datorie, am luat hotărârea (dureroasă
pentru mine după maltratările la care am fost supus), să mă prezint Regelui, să-i vorbesc
deschis şi să-i las în scris tot ce conştiinţa îmi impunea să-i supun.
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- Cunoscând această întreită realitate – tragedia populaţiei şi a familiilor
funcţionarilor; demoralizarea şi dezorganizarea armatei; şi imensele pierderi de
materiale – am mai comunicat Regelui că, din cauza greşelilor acumulate şi a carenţei în
care s-a găsit conducerea supremă a Statului şi a armatei, „Poporul şi armata au fost
dezarmaţi fără lupte. Demoralizarea lor este fără limită; lipsa lor de încredere în
conducători este totală. Ura lor în contra vinovaţilor, a tuturor vinovaţilor, de ieri şi de
astăzi, creşte” şi i-am adăugat că ceea ce i-am spus atunci „nu era decât schiţat din fugă,
numai un capitol al tragediei şi al calvarului unui neam, care era numai la începutul lui”.
Au trecut de la arestarea mea din „Înalt ordin”, cinci săptămâni.
În acest scurt interval de timp ne-a venit umilinţă după umilinţă, lovitură după
lovitură, tragedie după tragedie.
Ni s-a impus 37 , cu tonul şi în felul pe care nu le vom uita niciodată, să aruncăm,
şi încă prin înţelegere, în gheara, atâtea veacuri simţite, a tiraniei şi în umilinţa jugului
unor inamici care nu cruţă alte nenumărate suflete de fraţi buni de ai noştri şi alte
scumpe şi întinse plaiuri strămoşeşti.
Multe din ele sunt încă neuscate de sângele neamului nostru şi mulţi, din acei de
care ni se cere să ne despărţim, au luptat şi au sângerat pentru întregire; au crezut şi au
jurat în trăinicia unirii, şi au contribuit cu banii lor pentru a fi apăraţi.
- Prevăzând care vor fi consecinţele primului gest de slăbiciune şi de laşitate pe
care l-am făcut, am avertizat, foarte cuviincios, pe Rege şi în această privinţă.
Avertismentul a putut fi neplăcut fiindcă adevărul supără.
Dar, care este crima pe care am făcut-o?
Când şi unde buna prevedere, curajul de a spune adevărul, mai ales când se ştie
că riscurile sunt mari, şi strigătul cinstit de alarmă au fost pedepsite?
Eu nu pot să cred şi nimeni nu poate să creadă, mai ales că evenimentele mi-au
dat dreptate, că puteam să ajung între zidurile de la Bistriţa pentru aceste fapte.
Înlătur, deci, dintre cauzele arestării mele şi această parte a memoriului meu şi să
mergem mai departe.
***
- După descrierea lapidară a situaţiei şi a consecinţelor ei, aşa cum le vedeam, am
găsit de a mea datorie să avertizez pe Rege şi pe toţi că „Ţara care simte; Ţara care
vede; Ţara care presimte; Ţara toată este consternată şi în panică”.
Şi, ca să nu se creadă că încerc să intimidez cu fraze umflate şi goale, am adăugat
că:
„Ţara este consternată şi în panică”, fiindcă a auzit, de repetate ori pe Primii ei
Miniştrii declarând, la toate răspântiile, că „Suntem înarmaţi până în dinţi”, că „nu vom
ceda nici o brazdă”; că „să avem încredere oarbă şi fără control în conducătorii Statului,
în înţelepciunea, în priceperea şi în permanenta veghe a Regelui”.
Am mai adăugat, şi aceasta poate 1-a supărat [pe Carol al II-lea], că „Ţara a mai
37
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avut încredere fiindcă generalul pe care de curând îl onorase cu cea mai mare răsplată”,
ridicându-l, în contra sentimentelor unanime, la cel mai înalt şi mai greu loc de
conducere, a declarat la un banchet public, de faţă fiind şi el şi Guvernul şi generali
străini şi mari şefi ai Armatei, că „este cel mai puternic Rege din Europa”.
Pedeapsa cerească nu a întârziat să ne arate şi de astă dată ce se alege
întotdeauna de mişelescul lichelism.
- În ce mă priveşte, recunosc însă că este şi dureros şi îndrăzneţ să se
reamintească Regelui că nu trebuie să îngăduiască să i se spună, fiindcă, oricât de
orgolios ar fi cineva, a patrona minciuna însemnează a ţi-o însuşi şi a te face vinovat de
ea în faţa acelora care trebuie să le dai la fiecare pas exemplul modestiei şi al
corectitudinii.
De aceea am socotit şi socotesc că era necesar să reamintesc aceasta Regelui.
Mai mult chiar, era o datorie.
Era necesar, fiind neclintite în memoria tuturor aceste rău inspirate declaraţii,
[care] au fost, după mine şi după alţii, cauza cea mai mare care a lărgit prăpastia dintre
Rege şi Armată, care a mărit panica şi consternarea şi care a determinat ura şi setea de
răzbunare când ne-a plesnit realitatea.
- De aceea, socotesc şi în această privinţă că faptul că am reamintit Regelui răul
pe care oamenii, aleşi şi impuşi de el, îl fac şi lui şi nouă, cu nechibzuitele lor laude şi
temeneli, nu poate fi calificat ca un act de duşmănie, nici chiar de ironie în contra cuiva
şi, cu atât mai puţin, în contra Regelui.
Dacă, într-adevăr, astfel a fost tălmăcit, declar că nu a fost intenţiunea mea să o
fac.
Nu este nici în firea mea să lovesc când cineva este destul de lovit şi nu era nici
ceasul potrivit să o fac.
- În consecinţă, cred că numai dacă ceea ce i-am reamintit Regelui nu
corespundea cu realitatea, numai atunci aş fi comis un act incorect şi tendenţios.
Cine însă poate să nege că Generalul [Constantin] Ilasievici nu a îndrăznit 38 să
facă aceste afirmaţiuni?
Cine nu le-a auzit de aici şi de peste hotare?
Pe cine nu l-a uimit şi cine nu le-a comentat?
Ele au fost cu atât mai uluitoare şi mai dezastruoase cu cât şi noi şi străinii
cunoşteam realitatea.
- Trecând acum peste actul de odios lichelism, care a fost răsplătit în loc să fie
pedepsit, mulţi, foarte mulţi au rămas împietriţi.
- În primul rând, Armata şi toţi concentraţii din toată Ţara, care după aceea a stat
desculţă, dezbrăcată şi nedotată cu armamentul esenţial în noroi şi în zăpadă, pe care se
căzneau, din ordin şi sub bici, să le transforme în fortificaţii „de netrecut”; care se ştia
nepriceput comandată şi care-şi da seama că este neinstruită şi nepregătită pentru lupta
modernă.
- În al doilea rând, duşmanii şi aliaţii care, din momentul ce Regele însuşi şi
Guvernul patronau astfel de sfruntate îndrăzneli, s-au întrebat: pe cine încercăm să
înşelăm; pe noi, pe ei, sau pe toţi în bloc?
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- Minciuna nu a prins şi nu putea prinde.
În schimb, o repet, a demoralizat şi mai mult şi a isprăvit de dărâmat şi ultimele
rămăşiţe de încredere pe care Armata şi poporul le mai aveau în şefi.
În primul rând, acei cu mai multă sau cu mai puţină pricepere, cu mai multă sau
mai puţină conştiinţă, cu mai mult sau mai puţin obraz.
În al doilea rând, bătrânii care nu au uitat cât au îndurat şi cu cât sânge au plătit
nepregătirile trecutului.
În al treilea rând, au fost tinerii care presimt cât vor avea de suferit şi cât de
scump vor trebui să plătească nepregătirea prezentului.
În sfârşit, au fost mamele şi soţiile, elitele şi masele care din instinct de
conservare au ridicat cu mirare, cu dojană şi cu ameninţare capul.
Aceştia toţi, poporul întreg, înmărmuriţi de neadevăr şi îngroziţi unde ne poate
duce o astfel de biciuire a adevărului şi de mistificare a realităţii; mari şi mici, tineri şi
bătrâni, ne întrebam „ce este: inconştienţă ori trădare”?
Istoria singură va dezlega acest mister.
Neputând încă privi în toate cărţile jucate, nu ne este îngăduit, fără să păcătuim,
să punem degetul pe adevărata racilă.
- De aceea nu am mers mai departe în calificarea faptelor şi m-am mulţumit să
amintesc Regelui numai afirmaţiile făcute.
Am făcut-o în speranţa şi în dorinţa de a-i atrage, cu bune intenţii, atenţia cât rău
imens şi câtă demoralizare produce minciuna, mai ales când este aruncată de pe cele
mai de sus trepte de conducere ale Statului.
***
- Cu aceeaşi speranţă şi cu aceeaşi bună intenţie de a împiedeca ca gestul să se
mai repete, am fost silit să aduc la cunoştinţa Regelui că: „Ţara a mai avut, mai ales,
încredere, fiindcă personal a prevenit-o că a luat înzestrarea armatei în mână”, şi „în
neuitata şi recenta declaraţie de la Chişinău, fiind desigur indusă în eroare, a asigurat-o
că a încins-o cu un stăvilar de foc, de fier şi de beton peste care nimeni nu va putea
trece”.
- Cine nu a fost consternat şi cine nu a fost indignat în contra acelora care a pus
în gura Regelui o astfel de sfidare a adevărului şi 1-a făcut să arunce o astfel de
provocare puternicului vecin?
Când l-am auzit, mi-am dat imediat seama că cuvântarea Regelui va avea efectul
care a fost mărit, prin această supra-licitaţie de demoralizare internă şi de provocare
externă.
Ştiu din istorie că sunt acte care slăbesc total şi compromit iremediabil Dinastia.
Acesta este cu siguranţă şi categoric unul dintre [actele] acelea.
- Este evident însă că nu puteam să nu-mi dau seama cât de supărătoare va fi
pentru Rege această reamintire; cât de îndrăzneaţă va fi socotită ea şi câte riscuri luam,
dat fiind omul.
Am riscat totuşi totul, din dorinţa de a-1 servi şi mai ales din datoria ce am de ami servi Ţara.
Şi, dacă în viitor, ca o consecinţă a îndrăznelii mele şi poate şi a altora, va
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reflecta mai mult şi mai profund înainte de a face declaraţii publice, mi-am ajuns scopul,
şi suferinţele mele morale de astăzi îmi vor fi răsplătite.
De aceea am socotit că orice om cinstit ataşat principiului dinastic avea datoria
să-i atragă atenţia asupra acestui necugetat gest. Am făcut-o.
***
- Din spicuirea, făcută până acum, a „memoriului” care „circulă”, reiese, fără
îndoială, că singurul lucru care explică, fără să justifice, măsura luată în contra mea este
faptul că am reamintit Regelui contrastul pe care neamul şi istoria l-au înregistrat între
mistificare şi adevăr.
Si am subliniat acest contrast, spunând Regelui că: „Realitatea s-a răzbunat
fiindcă era alta, cu totul alta”.
Cunosc relativitatea regulilor şi subtilităţilor juridice şi morale care au regizat,
rând pe rând, în diferite locuri ale pământului raporturile dintre indivizi şi cadrul
colectivităţii în care trăiesc, în diferitele epoci ale vieţii spirituale şi politice ale
oamenilor.
Dar niciodată în numeroasele mele studii şi meditaţii asupra istoriei nu am găsit
că au rămas nesancţionate încercările îndrăzneţe de mistificare a adevărului, mai ales
când ele sunt făcute de conducători.
Această lecţie, dată fără greş în trecut, m-a îndemnat şi m-a determinat să sfărâm
fără cruţare în ţăndări ipocrizia cu care stăm, din interes şi din laşitate, în faţa Regelui şi
să-i pun sub ochi şi greşelile lui.
Am făcut-o pentru că ştiu că, dacă D-nii Tătărescu şi Ilasievici nu au de pierdut
pentru îndrăzneala lor decât consideraţia noastră a tuturor, de care dau dovadă că puţin
le pasă, un Rege are un trecut de onorat, o Dinastie de apărat şi o ereditate de asigurat.
***
Am ţinut să mai atrag atenţia Regelui că, deşi poporul cunoştea realitatea, nu a
putut totuşi să dea la timp la o parte şi să-i pună la locul lor pe îndrăzneţi, fiindcă „nici o
replică nu a fost tolerată”.
Orice strigăt public de alarmă a fost înăbuşit, adesea sângeros.
Am vrut prin aceasta să-l previn [pe Rege] de răspunderea gravă pe care şi-a
luat-o de a alege singur conducătorii, militari şi civili, ai neamului şi de a-i acoperi de
răspunderi cu gesturi, restricţiuni şi atitudini de „Monarh absolut”.
***
Am făcut-o fiindcă în noaptea când am fost atraşi în cursă 39 – lovitura de stat –
după ce se votase, articol cu articol din noua Constituţie, Regele ne-a cerut la sfârşit să
dăm printr-un ultim vot aprobare de ansamblu.
Atunci, dl. [Alexandru] Vaida [Voievod], care alături de Rege şi de dl. [N.] Iorga
este autorul pedepsei cu moartea, i-a spus textual: „Majestate, doresc să ştiu până când
39
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crede Majestatea Ta că va ţine Ţara sub un regim excepţional, fiindcă, dacă Majestatea
are intenţia să prelungească multă vreme acest regim, eu nu aş putea să dau aprobarea
mea definitivă la această Constituţie”.
La care Majestatea Sa a răspuns scurt şi răspicat: „Până la toamnă, adică până în
octombrie 1938”.
Faţă de acest angajament solemn, pe care l-am crezut atunci că este şi regesc, Dl.
Vaida a răspuns 40 :
„În aceste condiţiuni, votez”, şi, când mi-a venit rândul să mă pronunţ, am
răspuns: „Votez în aceleaşi condiţiuni ca şi dl. Vaida”.
Nu este aici locul să insist nici asupra cauzelor care au determinat şi a modului în
care s-a dat lovitura de stat. O voi face în amănunt într-un capitol special al memoriilor
mele 41 , cu toată corectitudinea cerută de importanţa istorică a unui astfel de act.
Cu acea ocazie voi arăta că, după ce a avut Constituţia în buzunar şi după ce i-a
tras chiar fără să ne întrebe nişte retuşuri, care sunt capitale, Regele şi-a luat răspunderi
şi drepturi pe care nici unul din noi, care am participat şi care suntem vinovaţi de ea, n-a
gândit şi n-a dorit să i le dea, decât în mod excepţional şi pe o foarte limitată perioadă
de timp.
Or, Majestatea Sa, secondat şi încurajat de dl. Tătărescu şi de alţi câţiva care
regizează din umbră fiindcă au socoteli mari de dat, a permanentizat excepţionalul,
transformându-l în regulă fără replică.
Având pe conştiinţă multe din suferinţele de azi ale neamului fiindcă ele derivă
40
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noastre cu dorinţa Majestăţii Tale [şi] am redactat în felul următor articolul care să prevadă
pedeapsa cu moartea: <<Se aplică pedeapsa cu moartea acelora care... Aplicarea pedepsei cu
moartea să fie însă hotărâtă de la caz la caz de Consiliul de Miniştri>>”. Regelui, convenindu-i şi
această formulă, ne-a cerut pe rând asentimentul. Când a venit rândul meu, am răspuns: „Aprob şi
votez aplicarea pedepsei cu moartea numai în aceste condiţiuni”. Când în aprilie 1938 a apărut
Decretul dat de Generalul [Gh.] Argeşanu, care fusese numit Preşedintele Consiliului ad-interim
în locul Patriarhului [Miron Cristea], care plecase dintr-adins în Polonia şi prin care pedeapsa cu
moartea se introducea cu anticipaţie şi în bloc pentru un an de zile, am rămas încremenit. Citind
Constituţia, am constatat că expresiunea „de la caz la caz”, care constituia frâna, fusese eliminată.
În concluziune, pedeapsa cu moartea a fost cerută de Rege; a fost susţinută de dl. Vaida; a fost
regizată protestând de dl. Iorga; a fost trişată de D-nii Urdăreanu, Micescu, Rusescu şi
Măzăreanu, iar noi toţi care am votat-o suntem gogomanii care purtăm şi vom purta răspunderea
istorică [I. A.].
41
Este una din multiplele ocazii în care I. Antonescu insista, precum a făcut-o chiar la Bistriţa în
1940 (vezi supra nota 25), asupra intenţiei de a-şi redacta, în temeiul documentelor adunate cu
grija, Memoriile absolut necesare pentru ştiinţa şi judecata urmaşilor [Gh. B.].
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din lovitura de stat, mă consider îndreptăţit, ca unul ce am fost naiv, dar de bună
credinţă, să-i vorbesc cum vorbesc şi să-i dau avertismentele pe care i le-am dat.
Este ceea ce trebuie să vadă în atitudinea de frondă pe care am luat-o în contra
Lui şi a regimului de profitori şi de dărâmători ai neamului.
***
- Tot acest penibil proces de conştiinţă, în care mă zbat, pentru că, vroind să
servesc, am deservit neamul prin Constituţia din 1938, m-a îndreptăţit să-i ofer, în scris,
prin acelaşi memoriu „concursul” pentru a „încerca să salvez ce mai este cu putinţă de
salvat din Coroană, din ordine şi din graniţă”.
L-am avertizat însă că „opera aceasta va fi foarte grea”, că ea nu va putea fi
încercată tot cu acei care sunt vinovaţi de catastrofă şi că trebuie schimbate imediat şi
sistemul şi oamenii, şi i-am cerut „ca la acţiune cinstită să se răspundă cu acţiune
cinstită”. Aluzia nu putea da naştere la două interpretări. Am făcut-o fiindcă vroiam,
într-o încercare supremă să mă spăl de păcate, servind aşa cum am servit de atâtea ori în
trecut, adică cu patimă, cu neţărmurit devotament, cu nemărginită şi dezinteresată
dragoste şi neprecupeţită onestitate 42 .
Corect însă şi în această ocazie trebuia, întrebuinţând o formulă convenabilă, să-l
fac să înţeleagă că situaţia Sa era compromisă.
Această prevenire care este şi o prevestire pare că 1-a înfuriat.
Sunt informat, că arăta enervat la data memoriului şi enervat ni le spune: „Mă
acuză că tot ce am făcut eu a fost rău şi se oferă să vie el să îndrepte totul”.
Dacă informaţia mea este corectă, găsesc că tălmăcirea cuvintelor mele este şi ea
cerută.
Cum a făcut multe şi mari greşeli: Cea mai mare este reprimarea odioasă şi
neîngăduită de Constituţie care a patronat-o în contra tineretului naţionalist 43 .
- În sfârşit, pentru a isprăvi cu depănatul firului, mai am de subliniat că în
memoriu am mai afirmat că: „Consiliul de Coroană l-a hotărât să cedeze”; că deciziunea
„a dezlănţuit haosul şi că, consecinţa lui, anarhia şi anarhizarea, sunt numai la începutul
lor”.
Consiliul de Coroană a determinat într-adevăr deciziunea care s-a luat de a se
părăsi în condiţiunile cunoscute imense bogăţii şi vaste teritorii româneşti, dar nu 1-a
putut acoperi de răspunderi.
Nu 1-a putut acoperi şi nu-1 va putea acoperi, fiindcă membrii Consiliului de
Coroană, cu care crede că şi-a luat acoperiri constituţionale şi istorice pentru multe din
faptele sale, sunt aleşi şi numiţi de El iar nu de popor; sunt toţi vinovaţi, unii mai mult alţii mai puţin, de tot ce s-a petrecut în ultimul timp în Ţară, şi mai ales fiindcă sunt traşi
la răboj de naţie pentru socoteli vechi şi proaspete ce au de dat.
În ceea ce priveşte „anarhia şi anarhizarea”, pe care I le-am prevestit, nu mă
consider că am greşit, fiindcă poporul nu va putea să uite pe acei care îi ştie şi-i arată cu
degetul ca vinovaţi atât de toate pierderile şi suferinţele lui morale şi civice, cât şi de
toate incorectitudinile şi crimele care s-au comis.
42
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I. Antonescu dezminte, astfel, bănuiala Regelui că ar fi pretins şefia unui nou guvern [Gh. B.].
Referire la legionari [Gh. B.].
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Cu cât constrângerile pentru a se evita inevitabilul vor fi mai mari, cu atât
izbucnirea va fi mai violentă şi pustiirile ei vor fi mai mari.
- Deschideţi istoria la oricare din paginile ei şi veţi găsi ceea ce afirmă ea.
De aceea, numai ca o încercare supremă de a evita violenţa, în totul
distrugătoare, i-am oferit „colaborarea”, cu gândul cinstit de a mă ţine de angajamentele
care mi le-aş fi luat faţă de El.
Mi-a răspuns cu lupta.
Nu o primesc, nu pentru că-mi este frică de mine, ci pentru că sunt convins că aş
face în aceste momente jocul inamicilor, ipso facto aş deveni, deopotrivă, dacă nu chiar
mai mult, părtaş la răspundere cu acei pe care-i acuz că au dărâmat graniţele şi au
compromis liniştea noastră şi viitorul copiilor noştri.
***
Reînfăşuraţi acuma, după aceste lungi dar corecte lămuriri , firul pe care l-am
desfăşurat de la începutul acestei analize; dezbrăcaţi-vă de orice patimă; pătrundeţi în
cugetul vostru şi spuneţi; „Ce este tendenţios şi ce este incorect ca fond şi ca formă în
acest memoriu?”
- Ce greşeală am făcut că am îndrăznit să mă duc în faţa Regelui şi să-i spun ceea
ce fiecare din noi I-aţi spune dacă aţi fi lăsaţi să ajungeţi până la El?
- Ce crimă a comis un om care, în faţa prăbuşirii neamului său, se alarmează, în
disperare aleargă şi imploră să i se dea putinţă să încerce să oprească prăpădul şi după
aceea să reclădească de la bază?
- Cum poate fi tălmăcit gestul că mâna de ajutor, pe care cinstit am întins-o, a
fost pusă drept răsplată cu brutalitate între baionete şi închisă departe într-un loc uitat de
lume?
Sunt atâtea şi atâtea întrebări, la care vor răspunde alţii.
***
Într-un moment de sinceritate, Dl. Ministru de Interne, spălându-se pe mâini de
răspundere, a spus nepotului meu 44 , Dl. Mihai Antonescu, că arestarea mea a fost decisă
la Palat, că i s-a cerut la 12 noaptea să o execute şi că, întrebând pentru ce, i s-a răspuns:
„pentru motive foarte grave”.
Pretext vast în care poţi băga totul sau nimic.
Au trecut şapte săptămâni de la arestarea mea45 , am protestat în contra ei în scris,
am cerut în zadar anchetă şi totuşi nici unul din „motivele grave” nu au fost până acum
date la iveală. Nici nu va putea fi, pentru faptul că pur şi simplu nu există.
Există însă un alt motiv, pe care dl. Prim-ministru, în simplicitatea în care se
zbate, a găsit de cuviinţă, când a fost strâns cu uşa, în lipsă de argumente, să-1 spună
plescăind din fălci şi pufnind pe nas şi D-lui [Wilhelm] Fabricius, Ministrul Germaniei
la Bucureşti, şi D-lui Mihai Antonescu că: „Ce mai încolo şi încolo le este frică de el”.
44

Precizare surprinzătoare, aproximativă [Gh. B.].
Precizarea ne îngăduie să stabilim data redactării Reflecţiilor: deci, în raport cu ziua arestării
lui Antonescu, la 9 iulie 1940, 20 august 1940.
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Dl. Ministru de Interne, avertizat de răspunderea care şi-a luat-o cu executarea
arestării mele, şi-a găsit refugiul, în aceiaşi indiscreţie. D-Sa a spus lui Minai
Antonescu: „Îi este frică de dânsul”.
„Le” şi „Îi” este Regele cu compania, iar „el” şi „dânsul” sunt eu.
***
„Frică” de mine? O ştiam de mult. Dar de ce? M-am întrebat şi mă întreb.
Eu nu am în spate decât o linie dreaptă pe care m-am aşezat de la începutul
carierei şi după care nici o furtună, nici o ameninţare, nici o lovire şi nici o umilire nu
m-au putut clinti.
Nici chiar Bistriţa.
- Această „linie” inspiră frică nu pentru că stau eu pe ea ci pentru că o cunosc, o
apreciază, o stimează şi sunt gata, la cea dintâi ocazie, să o urmeze mulţi.
O cunosc şi o stimează Armata. O cunosc şi o stimează tineretul care caută în ea
un sprijin şi găseşte un imbold. O stimează şi o apreciază tot ce este conştiinţă cinstită şi
mândră românească pentru că vede nu prin mine ci prin ea îndreptarea şi scăparea.
***
Din această cauză, s-au mobilizat în contra mea intriga şi calomnia.
Cu surâs ocrotitor sau cerşetor, cu laude şi temenele, am fost necontenit de din
dos atacat, cu această armă, din ce în ce mai violent, din ce în ce mai concentrat, din ce
în ce mai coordonat, sub toţi cei patru Regi sub care am servit.
Studiile mele strălucite; activitatea desfăşurată de mine la şcoli, la trupă, în
război; serviciile care mi s-au cerut să le fac şi pe care le-am dus la bun sfârşit peste
graniţe la Petrograd, la Varşovia, la Constantinopol, la Belgrad, la Congresul de Pace
[din 1919-1920], la Comisia de Reparaţii la Geneva, la Paris şi la Londra, opera
înfăptuită de mine la Divizie, la Şcoala de Război, la Statul Major şi la Ministerul de
Război, operă care a smuls admiraţia şi acelora care din invidie mă duşmănesc; ţinuta
mea morală şi mai ales graniţele României Mari m-au ţinut şi mă vor ţine în picioare.
***
S-a încercat prin insinuări şi s-a reuşit prin perseverenţă să se întindă, printre cei
care nu au servit direct sub mine, acuzarea că sunt rău la suflet şi că lovesc cu patimă şi
din această cauză toţi fug de mine.
Au fugit atâta încât dacă ar putea să se manifeste toţi acei ce sunt de bună
credinţă şi români adevăraţi, în armată şi în ţară, ar alerga cu inima deschisă şi cu
sufletul curat în ajutorul meu, nu pentru a mă scoate de la Bistriţa ci pentru a-mi da
mâna de ajutor cinstită pentru ca împreună să reclădim, să curăţăm atmosfera şi creăm
condiţiile de muncă, de unire şi de moralitate care singure vor putea da putinţa
generaţiei noastre să recâştige ceea ce am pierdut.

1940 – Prăbuşirea României Mari

129
***

Regele Ferdinand, cunoscând adevărul, îmi spunea, cu ironia care-l caracteriza,
nu ca să mă ofenseze, ci pentru că-i plăcea dârzenia mea românească: „Câine roşu”.
Reamintind aceasta Regelui, în 1938 46 , când am fost numit Şef de Stat Major,
Majestatea Sa mi-a spus: „Să mă ierţi dar aşa-ţi spun şi eu”.
Întrebându-l: „De ce, Majestate?”, nu am primit nici un răspuns.
Cu toate acestea, nu merit porecla şi nu cred că ea vine de la subalternii mei
fiindcă nu cred să fi existat şef care să fi desfăşurat o atât de variată, de intensă, de grea
şi de îndelungată activitate, la şcoli, la trupă, la servicii, în război şi în timp de pace pe
înalte trepte de conducere (Secretar General, Ministru de Război, şef de Stat Major,
Ministru de Război), care să fi pedepsit mai puţin (pot cita pe degete pedepsele ce am
dat); care să se fi purtat mai delicat, mai părintesc şi mai respectuos cu subalternii săi
atât în faţa frontului cât şi între patru ochi sau în societate.
Din această cauză nu a fost depusă nici o reclamaţie, de nici un fel, în contra
mea.
Anexe 47
Anexa I – Declaraţia dată, la cererea D-lui Ministru de Interne, D-lui Mihalcea.
Anexa II – Actul lăsat Regelui la sfârşitul audienţei în care am fost primit în ziua
de [1] iulie [1940].

46

Eroare – la 1 decembrie 1933, prin Înaltul Decret nr. 3 057/1933, I. Antonescu a fost numit şef
al MStM cu delegaţie şi comandant al Diviziei 3 Infanterie (Gh. Buzatu, Hitler, Stalin,
Antonescu, p. 354).
47
Nu se publică - Gh. B.
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1940 - The Collapse of the Greated Romania.
Testimonies on the Conditions and Consequences of Disaster
Summary
According to N. Iorga, master of national historiography, 1918 was the decisive
year of our past, it illustrated - by making Greater Romania - the most important act of
all our developments. The same coincidence, therefore, December 1, 1918 remains on
the astral moments of Romanian history, both with other data stored, and January 24,
1859, 9 May 1877 and June 22, 1941... As in the Romanian Senate the brilliant historian
declared, even during events, namely December 29, 1919, the Great Union was
accomplished act "forever", subsequent actions have not confirmed. On the contrary.
After only 22 years, in the context of enlargement of the Second World War in Europe
and as a result of hateful Hitler-Stalin Pact of August 23, 1939, which facilitated the
outbreak of hostilities in September 1, 1939, Romania Mare, located in complete
isolation international and internal conditions as a result of inextricable, collapsed
dramatically, being forced to admit without battle important territorial cessions of its
historical provinces (Bessarabia, Northern Bukovina, Herţa, Northern Transylvania and
the Quadrilateral) in favor of the USSR, Hungary and Bulgaria, encouraged and
supported by Germany and Italy. In such circumstances, far from a further step to
strengthen the Romanian state line, 1940 has become synonymous with the collapse of
Greater Romania, a national catastrophe whose consequences extremely serious and
lasting bear, now and probably still more decades in the future. Especially since no later
than June 22, 1941, as the direct result of the drama of 1940, Romania was involved in
the conduct of global conflagration of 1939-1945, and not anyway, but with Adolf
Hitler's Germany and its allies in the Axis Berlin-Rome-Tokyo, against the USSR and
other United Nations, especially the United Kingdom and the USA. In annex of this
study, the author publishes a text signed by General Ion Antonescu: Reflections from
Prison: Why I Came to Bistriţa (1940), a fundamental document that allows the
reader to discover some of the key causes of Romania’s 1940 drama.

DATE PRIVIND COMUNITATEA EVREIASCĂ DIN BUHUŞI
Dumitru Ficuţă
În secolul al XIX-lea s-a înregistrat o intensă emigraţie evreiască spre
Principatele Române, în special spre Moldova. Geografic, penetraţia evreiască
s-a produs de la nordul Moldovei spre sud, spre Muntenia şi Bucureşti,
metropolă cosmopolită în formare. Migraţia din nord şi nord est, evreoaşchenaze, se va intersecta cu migraţia din sud, sefardă, în oraşele din
Muntenia.
Carol Iancu aprecia că „în 1803 existau în Moldova circa 30.000 evrei, în
1848 circa 60.000, recensământul din 1859 cifrându-i la 118.922” 1 .
Gheorghe Platon aprecia prezenţa masivă a evreilor în societatea
românească a secolului al XIX-lea ca fiind un rezultat al întregului proces de
dezvoltare a societăţii româneşti. „Oraşele, cele din Moldova mai cu seamă, nu
au putut să absoarbă numărul mare al evreilor emigranţi. Numeroasele cereri ale
boierilor pentru înfiinţarea de târguri (permanente) pe moşiile lor trebuie puse în
legătură atât cu existenţa evreilor, cât şi cu foloasele care puteau să fie obţinute
din exploatarea raţională a moşiilor, în condiţiile dezvoltării economiei de
schimb şi a lărgirii pieţei interne 2 .
În apariţia târgurilor din Moldova evreii au avut un rol important 3 . În
1819 proprietarul moşiei Bodeşti, Aga Toader Buhuş, obţinea hrisov de la
domnul Moldovei, Scarlat Callimah, pentru 6 iarmaroace anuale şi o zi de târg,
duminica 4 . Hrisovul rezerva stăpânului moşiei Bodeşti „pe lângă venitul acel
obişnuit al iarmaroacelor şi zilelor de târg, care îl va avea după acea orânduială
ce se urmează şi pe la alte moşii boiereşti, unde se fac asemenea adunări”, îi
întăreşte şi venitul mortasipiei, după condicele Visteriei, câte 24 bani toată vita
1

Carol Iancu, Evreii din România de la excludere la emancipare, Bucureşti, Editura Hasefer,
1996, p. 49.
2
Gh. Platon, „Problema evreiască” în secolul al XIX-lea. Privire generală, în Studia et Acta Historiae
Iudaeorum Romaniae, V, Bucureşti, Editura Hasefer, 2000, p.19-20. „În condiţiile în care cerealele
regiunii din nordul Moldovei erau însilozate pentru fabricarea băuturilor spirtoase, transportul spre
“schela” Galaţilor fiind prea costisitor, o parte din evreii imigraţi au fost folosiţi de stăpânii pământului
(deţinători ai monopolului vânzării) ca intermediari în valorificarea acestor băuturi.” Vezi şi idem, Mutaţii
social-economice în Principate (1821-1848), în Istoria Românilor, Bucureşti, Academia Română, vol.
VII, tom I, Editura Enciclopedică, 2003, p. 141-142, 157-160.
3
Ecaterina Negruţi, Rolul evreilor în formarea târgurilor din Moldova în prima jumătate a
secolului al XIX, în Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, I, Bucureşti, Editura Hasefer,
1996, p. 139-157.
4
I. Kara, Târguşoare moldoveneşti slab închegate sau slab dezvoltate, în Studia et Acta
Historiae Iudaeorum Romaniae, IV, Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 35.
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mare, ce se va vinde 5 .
Un al doilea hrisov de la Domnul Ioniţă Sandu Sturdza atribuia dreptul
exclusiv de a comercializa vinul şi rachiul şi de a încasa mortasipia – taxa - din
zilele de târg 6 .
Evrei din Herţa şi Suliţa (Dorohoi) s-au stabilit în Buhuşi 7 în 1823, după
ce Teodor Buhuş i-a chemat printr-o scrisoare datată 3 septembrie 1823, arătând
că are aprobare de a deschide 20 de dughene scutite de dări către visteria
domnească. În octombrie 1823 proprietarul încheie un contract cu un grup de
evrei reprezentaţi de Iancu Copel, pentru a înfiinţa târguşor, cu o primă etapă de
10 ani 8 , cu obligaţia achitării adetului (taxa pe mărfurile vândute) şi a
bezmănului (chiria ) pe locul ocupat. Totodată, vreme de 10 ani, adetul păcurei
era redus la jumătate faţă de cel plătit în tărgul Suliţa 9 .
Cei dintâi evrei care s-au stabilit în târguşor au fost: Şloime Zetgherşen,
Copel Bodeşter, Herş Leib Orândar, Lupu Ungureanu, Sol. Roş, Lupu Cioră,
David Blijeşter, Moşke Nemţian, Zalmen Lipscan, Copel Gârlener, Şmil Ioil
Lipscanu, Strul Benţien şi Moise Rahover 10 . Evreii stabiliţi în noul târg ar fi
primit şi un hrisov domnesc, care a ars la incendiul din 1863, prin care au primit
locuri pentru sinagogă, feredeu şi cimitir.
Un zapis datat 30 august 1824 adevereşte că preotul Axinte a vândut
negustorilor evrei din localitate o casă şi livada de lângă casă, pentru
amenajarea unei sinagogi: „Mai jos iscălitul preot Axinte, prin acest zapis al
meu ce dau la mâna domielor sale neguţitorilor jidovii din Budeşti, adevărez
spre a fi ştiut că prin bună tocmeală le-am alcătuit şi le-am vândut o casă a mea
ce am avut, pentru ca s-o facă şcoală, cu tocmeală în acelaşi chip, ca să aibă
dumnealor de acu înainte a stăpâni atât casa precum şi livada ce o am lângă casă
şi se cuvine ca un lucru a domnialor, iar pentru pământ rămâne a se ănvoi cu
domnul coconu Theodoraş, fiind moşia domniei sale, şi s-a îndatorit a-mi da
pentru această casă cu livadă şi cuhne 90 lei (adică 90 lei)
Însă darea baniloe s-a îndatorit în acelaşi chip a urma, adică jumătate
acum, duminică ce vine, până n-a apuca a intra în sărbătoare şi, jumătate ce sunt
cusur, îndată după ce vor eşi din sărbătoare, fără a mă prelungi sau a mă şicana,
iar când după tocmeala ce se arată nu vor fi următori cu darea banilor la vade,
atunci tocmeala să rămâe ca un lucru de nimic. Şi spre mai mare credinţă am
5

Documente privitoare la istoria economică a României. Oraşe şi târguri. Moldova, seria A,
vol. II, Bucureşti, 1960, p. 73.
6
Ioan Ungureanu, Buhuşi, în Enciclopedia Judeţului Bacău, coord. Emilian Drehuţă, Ediţia a
II-a , Bacău, Editura Agora, 2008, p. 95.
7
Josef Kaufman, Cronica comunităţilor israelite din judeţul Neamţu, II (1929), p. 383-384.
8
I. Kara, op.cit., p. 35.
9
Ioan Ungureanu, op.cit., p. 95.
10
Josef Kaufmann, Numele, întemeierea, vechimea şi istoricul târgului Buhuşi, în Evreii din
România în texte istoriografice. Antologie, Bucureşti, Editura Hasefer, 2002, p. 344.
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iscălit eu însumi.
1824 august 30
[ss] Erei Axinte
Faţă înaintea mea a dat acest zapis preotul Axinte pentru vânzarea binalei
casei arătate şi fiind săvârşite tocmeală prin bună învoială amândoror părţilor, sa adeverit şi de mine.
Theodoraş Buhuşi
1824 aust 30” 11 .
Evreii au clădit case şi dughene, plătind proprietarului 30 parale de vadră de
vin, 1 leu şi 5 parale vadra de rachiu, 12 parale pentru vânzarea unei vite, 14 parale de
„jug cu pâine”, iar „pentru mârţăpie, cât se puteau învoi”12 .
La 12 aprilie 1825 Anica Buhuş cerea locuitorilor „din târguşorul
Bucureşti, de pe moşia Bodeşti să îndemne şi pe alţi negustori străini… a-şi face
binale”, căci curând va obţine hrisov „în ponturile Suliţei” 13 . În noiembrie 1828,
Bodeştii, împreună cu târguşorul Vornicesei Anica Buhuş avea o biserică, 50 de
case şi 18 grajduri, alături de toponimicul Bucureşti 14 .
În 1830 în comuna Bodeşti locuiau 30 evrei 15 . În 1832 numărul caselor se
ridica la 61. Ca târg, Buhuşul apare pe harta administrativă a Moldovei în anul
1833 16 .
În anul 1831 numărul evreilor din Buhuşi era 82. La 1832 Bodeştii
Buhuşoaiei din ţinutul Neamţ figura cu un atelier de lumânări 17 .
În 1836 se încheie altă convenţie cu târgoveţii din Bodeşti. Bodeşti e
concurat de ridicarea târgului Buhuşi 18 . Catagrafia din 1845 Târgul Bodeştii
Buhuşoaiei e trecut cu 163 famulii cu circa 815 suflete. 19
Comunitatea evreiască din Buhuşi a crescut de la 537 în 1859 la 1.728 în
1899. I. Psanter aprecia la 1869 că numărul evreilor din Buhuşi ar fi de 150 20 .
În anul 1850 ieromonahul Gherasim din Bisericani a vândut lui Meilich
zet David două dughene din târgul Buhuşoie cu 4500 lei, cu actul întărit de
Judecătoria Neamţ, sub nr. 3076 din acel an. În anul 1862 s-au vândut casele şi
11

Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, III/2, Bucureşti, Editura Hasefer,
1999, p. 511-512.
12
Ibidem.
13
I. Kara, op.cit., p. 35.
14
Th. Codrescu, Uricarul, vol. VI, p. 236.
15
I. Kara, op.cit., p. 35.
16
Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1957, p. 201-202.
17
Ioan Murariu, Numărul şi felul unor ateliere meşteşugăreşti din oraşele şi târgurile
Moldovei în anul 1832, în Carpica, Bacău, XXIV, 1993, p.153-156.
18
Constantin C. Giurescu, op.cit., p. 201-202.
19
Gh. Platon, Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, în Carpica, nr.
III, 1970, p. 5-32;
20
Ibidem, p. 163.
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magaziile lui Bercu Copel din târgul Buhuşi, pentru plata creditorilor, prin foaia
nr. 258 a Judecătoriei Neamţ, no. 5628. Rezultă că evreii din Buhuşi cumpărau
şi vindeau liber orice case şi terenuri.
După neamul Buhuşeştilor, târgul a avut proprietari pe Ioan Greceanu,
Christodor Icsarh şi, din 1885, pe Eugen Alcaz care a cumpărat fabrica de
postav a lui Mihail Kogălniceanu de la Târgu Neamţ şi a instalat-o la Buhuşi.
La început, Fabrica Buhuşi a funcţionat ca întreprindere particulară (1885-1891)
„Wolff & Co”, apoi ca societate pe acţiuni (1891-1948). În iunie 1891, Eugen
Alcaz este obligat să-şi vândă. fabrica lui Erhard Wolff, originar din Turbenthal
– cantonul Zurich.
La 1902 erau în România 70 de rafinării din care 26 aparţineau evreilor.
Rafinăria de la Costişa 21 – în hotar cu oraşul Buhuşi – avea proprietari pe Z.
Haimsohn şi Ira. Herşcovici. Altă fabrică de rafinat petrol, parafină şi uleiuri
minerale a fost înfiinţată la Roznov de către Aizic Grunfeld din Piatra Neamţ
asociat cu Iosif B. Gardner din Buhuşi 22 .
În 1860 Buhuşi a devenit un centru important al hasidismului
(rabinismului) în Moldova, în timpul lui ţadik Isaac Friedman (1835-1896),
nepotul lui Rabin Israel Ruzhin.
În aprilie 1897 ca urmare a eforturilor societăţii ieşene „Cultura” lua
fiinţă şcoala israelito-română într-o „clădire nouă, spaţioasă, igienică” 23 . Scopul
organizatorilor era „...de a dezvolta învăţământul între copiii israeliţi, ca urmare
a măsurilor legii instrucţiunii din 1893” 24 . Un raport de la 1900 preciza că
directorul şcolii israelito-române din Buhuşi. I. Heller avea şi responsabilităţi
medicale fiind responsabil şi de îngrijirea copiilor 25 . În zilele de 12 şi 14 aprilie
1898 a avut loc primul examen, fiind de faţă subprefectul, profesorii şi
profesoarele şcolilor publice locale rămânând pe deplin satisfăcuţi de progresul
elevilor. „La 19 aprilie 1896, a avut loc împărţirea premiilor când d.s. Gotfried,
directorul şcolii ţinu un frumos discurs, arătând indispensabilitatea şcolii şi
progresul ei. După împărţirea premiilor, cei premiaţi fură conduşi acasă de
public cu muzica în frunte. Înfiinţarea acestei şcoli model se datoreşte d-lor Ad.
Leventer, preşedintele Comunităţii, şi Ios. Segal, care au luptat pentru existenţa
ei” 26 .
La 1909 se înfiinţa la Buhuşi o şcoală primară mixtă particulară cu elevi
români şi de alte naţionalităţi ai lucrătorii fabricii de postav, ce a funcţionat
21

Avram Rosen, Contribuţia evreilor la progresul industrial în România interbelică,
Bucureşti, Editura Hasefer, 2002, p. 121.
22
Liviu Rotman, Şcoala israelito-română (1851-1914), Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 55
23
Ibidem, p. 142.
24
Ibidem .p. 141-142.
25
Ibidem, p. 201.
26
Josef Kaufmann, op.cit., p. 346.
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până în 1948, întrucât şcoala israelito-română, aflată în permanentă criză, nu
mai putea face faţă solicitărilor. Directoarea noii şcoli este Matilda David,
absolventă de şcoală profesională 27 . În anul 1927 elevii care frecventau şcoala
erau născuţi în Argentina, Austria, Germania, Ungaria, Polonia, dar şi în Bacău,
Roman şi Neamţ. După anul 1941, majoritatea elevilor de alte naţionalităţi au
plecat, şcoala fiind frecventată de copiii lucrătorilor romani 28 .
Raportul lui Israel Astruc către conducerea organizaţiei Jewish
Colonization Association din august 1913 evalua existenţa în Buhuşi a 285 de
familii, cu 982 de suflete 29 . Jewish Colonization Association a funcţionat ca
organizaţie complementară a Alianţei Israelite Universale care se preocupa de
şcolile israelite din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Balcani. În.1899 J.C.A.
acordă un ajutor de 40 000 de franci unor şcoli printre care s-a aflat şi şcoala de
băieţi din Buhuşi 30 .
Dintre Societăţile evreieşti care au funcţionat amintim: Societatea
„Hahawas Israel”, înfiinţată în anul 1880, cu peste 90 de membri pentru
susţinerea bolnavilor şi conducerea decedaţilor; Societatea „Bikur-Choilim” cu
60 membri ce avea scopul de a ajuta pe bolnavi săraci; Societatea doamnelor
„Malbisch-Neurim”, înfiinţată în anul 1890, număra 40 membre, iar scopul
societăţii era de a ajuta femei lehuze şi sărace şi procurarea de îmbrăcăminte
pentru copii săraci; Societatea „Or-Zion” înfiinţată în anul 1909, urmărea un
scop sionist; Societatea „Keren Hayessod” în al cărei comitet, format în anul
1921, figurează rabinul M. Friedman, rabin Benzion Roller 31 , Conrad Reis şi
Leon Schwartz; Societatea „Beth-Hassefer”, înfiinţată în anul 1896, a contribuit
la înfiinţarea şcolii israelito-române ş.a. 32 .
O menţiune specială merită societatea „Ovra Orach” înfiinţată în 1899 la
Buhuşi legată de valul de emigrări de la începutul secolului al XX-lea 33 , aşa
numiţii „emigranţi pedeştri.” Pornită, se pare , de la Bârlad, mişcarea a avut
cauze economice, sociale şi politice ce-şi vor găsi rezolvarea abia prin
Constituţia din 1923. Marius Mircu 34 (pseudonimul bacăuanului Israel Marcus,
27

Ibidem, p. 327.
Arhivele Statului Bacău, Fabrica de postav Buhuşi, Fond 1198, nr. înv. 2154.
29
Ibidem, p. 396.
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Ibidem, p. 233.
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Josef Kaufmann, op.cit., p. 347.
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Dumitru Ivănescu, Emigrări ale populaţiei evreieşti la finele secolului XIX şi începutul
secolului XX, în Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub,
Bucureşti-Brăila, Editura Academiei Române/Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009, p. 443-451.
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Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p.221.
28

136

Dumitru Ficuţă

fratele academicianului Solomon Marcus) citează Spovedania unui emigrant
apărută în gazeta Emigrantul Buhuşean din 9 iulie 1900 unde se spune: „Pe
băncile şcolii la cuvântul România tresăream şi eu, învăţam cu plăcere istoria
României, eram mândru de faptele eroice ale strămoşilor. Vai ar fi fost de acela
care ar fi îndrăznit să ponegrească sau să arate ca neînsemnate faptele eroilor
noştri Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare. Nu era simţământ
meşteşugit acesta, era simţământul copilului naiv, încrezător în toate, simţământ
adânc în inimă ce nu poate fi niciodată dezrădăcinat”.
Pe o listă de 158 de persoane cuprinzându-i pe evreii naturalizaţi la 1913
figurează Margulies L. industriaş din Buhuşi şi Reiss M., funcţionar comunal 35 ,
puternic implicaţi ulterior în viaţa comunităţii buhuşene.
Comunitatea evreiască din Buhuşi era conectată la realităţile vremii. La
10 decembrie 1914 aflăm că numărul de abonaţi buhuşeni la ziarul Înfrăţirea,
organul oficial al Uniunii Evreilor Pămâteni (cu un tiraj de 12.614 exemplare)
era 69, dintre care 5 erau gratuite pentru cititori români. 36
În Războiul Reîntregirii au luptat pe front în armata română 23.000 evrei
(10% din totalul populaţiei evreieşti existente atunci în România), din care
pierderi s-au înregistrat 1.000 morţi şi 800 de răniţi 37 . Asta nu i-a ferit însă pe
evrei de persecuţii, ca urmare a acuzaţiilor de filogermanism, trădare şi spionaj.
Carol Iancu menţionează următorul caz 38 , care are ca victimă un rabin din
Buhuşi: „În luna iulie a anului 1917, moare în orăşelul Docolina, un evreu
bătrân. O nepoată a defunctului, fiica lui Zeida Derbarndiger, negustor din acest
oraş, scrie o carte poştală rabinului Simson Aron Derbarndiger, fiul defunctului,
locuitor din Buhuşi, pentru a-i da trista veste. Un individ rău intenţionat sau un
farsor de prost gust, probabil un funcţionar de la poşta din Docolina sau din
Buhuşi, înscrie o cifră pe fiecare cuvânt al cărţii poştale; aceasta este trimisă
cenzurii şi de aici la Pretorat, din cauza cifrelor; se înscenează un întreg proces
de spionaj şi fata, tatăl ei şi rabinul, destinatarul cărţii poştale, sunt arestaţi.
În urma protestelor lor, se ordonă o expertiză grafologică care stabileşte
nevinovăţia acestora. În mod logic, aceste trei persoane trebuiau puse imediat în
libertate. Da’ de unde: nenorociţii au fost duşi de la un post de jandarmi la altul;
după o odisee de două luni, au fost conduşi la Marele Cartier General. Acolo, în
loc să fie puşi în libertate, au fost constrânşi la diferite corvezi; au fost de pildă
obligaţi să spargă lemne într-o întreagă zi de sâmbătă”.
În 1921 Buhuşi devine comună urbană. Josef Kaufmann în lucrarea
35

Carol Iancu, Lupta internaţională pentru emanciparea evreilor din România. Documente şi
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Numele, întemeierea, vechimea şi istoricul târgului Buhuşi, apărută la Piatra
Neamţ în 1929, relata cu parfum de epocă importantele evenimente din viaţa
tărgului: „În anul 1921, guvernul, în urma intervenţiei parlamentarilor judeţului,
orăşelul Buhuşi a fost transformat din comună rurală în urbană, şi în ziua de
duminică 8 mai s-a sărbătorit cu mare pompă acest eveniment, la care au asistat
d. Nicu Calmuschi, prefectul judeţului, d-nii deputaţi col. Calmuschi, Gh.
Nicolau, George Lalu şi Ernest Kirkulescu, toate notabilităţile şi autorităţile
întregului judeţ, care au fost întâmpinaţi la barieră cu muzică şi drapele,
formând un impozant cortegiu, care merse întâi la biserică unde s-a făcut
serviciul divin, de aici cortegiul a mers la sinagogă, unde s-a oficiat de
asemenea un Te-Deum şi unde rabinul B. Roller a ţinut un impozant discurs,
mulţumind guvernului în numele populaţiei evreieşti etc.
Între oratorii evrei, remarcăm pe d-nii Conrad Reiss, directorul tehnic al
fabricii de postav din Buhuşi, I.A. Borştein (fost ajutor de primar). Este de
remarcat că pe actul comemorativ scris pe pergament, făcut pentru păstrare
eternă, sunt subscrişi şi mai mulţi cetăţeni evrei de aici.
Tot atunci s-a întocmit noua comisiune interimară compusă din 9
membri, în frunte cu d. Ţipa şi având 3 membri evrei, între care şi d. Conrad
Reiss (directorul fabricii de postav de aici). Mai este de relevat că oaspeţii au
făcut apoi o vizită mare lui rabin Friedman 39 . În 1922 la Buhuşi apare prima
circumscripţie sanitară cu un medic şi un agent sanitar. La 1927 a fost introdus
iluminatul public, în 1930 a apărut primul cinematograf, iar în 1932 a intrat în
funcţiune instalaţia de apă potabilă 40 .
Activitatea sportivă în perioada interbelică din oraş poate fi ilustrată cu
următoarea ştire : „Duminică, 18 iulie 1927, a avut loc în Buhuşi un match de
foot-ball între echipele Macaby Piatra şi Moldova, în următoarele formaţii:
Macaby: M. Sigler, Weisbein, I. Solomon, N. Rotman, M. Segal, C. Berman,
Criling, A. Lupu, G. Haras, Manole Gherşin şi Weis. Moldova: Ţipa, Băghici,
Costea, Vorrtolaş, Mezat, Podoleanu, Ioan Nemiş, Teodorescu, Bănulescu,
Patig şi Iuga cu arbitrii. Rezultatul fu reuşita Macaby (...)” 41 .
Potrivit recensământului din 1930, minorităţile naţionale din România
reprezentau 28,1% din totalul populaţiei. Au fost înregistraţi 728.115 3 evrei,
reprezentând 4%, din totalul populaţiei României 42 . În 1930 erau în Buhuşi
1972 43
evrei
(22,6% din totalul populaţiei), ocupate în comerţ şi
39
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meşteşuguri. Erau investitori în industria uşoară, muncitori, tehnicieni,
meseriaşi sau negustori.
Fabrica de postav „Buhuşi” se afla în portofoliul unor proprietari evrei 44
precum Schlesinger, Lazăr Margulies, Oskar Kaufman, R. Halfon, apropiaţi ai
Elenei Lupescu. Buhuşeanul Lazăr Margulies, director-general al Societăţii
pentru Industria Textilă era la 1936-1939 vicepreşedinte al U.G.I.R., alături de
alţi doi mari intreprinzători evrei, Max Auschnitt şi Izso Diamant 45 .
În perioada guvernării legionare manifestările antievreieşti în Buhuşi au
luat forma confiscărilor de avere: „Prin violenţe şi ameninţări, exercitate asupra
conducătorilor obştii evreieşti, Comunitatea evreilor din Buhuşi a fost obligată
să verse Poliţiei legionare din Piatra Neamţ suma de lei 400 000 – pentru care
nu s-a eliberat nici o chitanţă” 46 .
Pe listele morţii ale deportaţilor evrei din Transnistria figurează 165 de
persoane născute în Buhuşi 47 . Printre cele 759 victime de pe vasul „Struma” ce
se îndrepta spre Palestina – plecat din portul Constanţa la 12 decembrie 1941 şi
torpilat de submarinul sovietic „Sci-213” la 23 februarie 1942 – s-au aflat şi
emigranţi din Buhuşi 48 .
La 21 iunie 1941 Ion Antonescu trimitea prefecţilor o telegramă fulger
prin care se cerea evacuarea forţată a evreilor de 18-60 de ani din satele şi
comunele rurale. În şase săptămâni au fost evacuaţi 50.000-60.000 evrei, cam
25% din totalul populaţiei evreieşti din România anului 1041 49 . Evreii din satele
Rediu, Roznov, Tazlău, Cândeşti, precum şi Borleşti şi din Târgu-Neamţ au fost
44
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transferaţi cu forţa la Buhuşi, transformat de Mareşalul Ion Antonescu într-un
adevărat „centru evreiesc”, cum rezultă din stenograma Consiliului de Miniştri
din 22 aprilie 1944:
„Dl. Mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului…
Vin la chestiunea evreiască. Comandanţii nemţi au spus că este imposibil
să se permită amestecul cu evreii prin toate părţile…
Sunt mai multe probleme, mai multe soluţii. Îmi bat capul care din ele s-o
adoptăm, căci Bacăul este un oraş evreiesc, Romanul de asemenea. Pe cei de la
Piatra Neamţ i-am dus la Buhuşi şi am făcut un centru evreiesc…
O soluţie este să-i luăm din aceste oraşe şi să-i ducem în anumite târguri,
dacă sunt mulţi. Să-i aşezăm ca la Buhuşi, în unul, două târguri, să scoatem toţi
românii de acolo şi să-i lăsăm să trăiască între ei. Noi să-i alimentăm numai.
Ducem prin seviciul de aprovizionare şi ei plătesc. Muncesc între ei, fac
croitorie, tâmplărie etc. Aceasta este o soluţie.
A doua soluţie este să-i strângem în ghetou, în fiecare oraş…
A treia soluţie este să-i luăm de acolo şi să-i aducem către ţară. Dar este
cea mai periculoasă şi mai catastrofală pentru neamul românesc.” 50
În 1942 numărul evreilor era de 1.705 suflete, aproape 19,6 la sută din
populaţia localităţii 51 .În timpul celui de-al doilea Război Mondial, clădirile
comunitare au fost confiscate, iar casa rabinului şi sinagoga au fost ocupate de
armată, apoi ruinate.
După război, populaţia evreiască a crescut la aproximativ 8.000 pentru că
evreii alungaţi din satele din apropiere au ales să se stabilească în Buhuşi. Cei
mai mulţi dintre acestea au emigrat apoi în Israel 52 . Regimurile Ceauşescu şi
Dej au vândut 250.000 de evrei.
În 1947, în momentul instalării regimului comunist în România, în
Buhuşi mai erau 2.000 de evrei din 8.198 locuitori. În 1969 oraşul mai avea 50
familii de evrei şi o sinagogă. Ultimul rabin din familia Friedman a emigrat în
1951 în Israel, transferând Curtea Rabinică în Bnei Brak.
La recensământul din ianuarie 1977 erau recenzaţi în România 24.667 53
evrei, iar în Buhuşi doar 210 evrei 54 . Recensământul din 2002 55 mai consemna
5.870 evrei. Din anul 2004 nu a mai rămas nici un evreu în Buhuşi. Unul câte
unul, evreii au părăsit Buhuşul. Fie au luat drumul spre cimitir, fie spre Otopeni
cu destinaţia Haifa, Paris sau New York. În 2004 a murit ultimul evreu din
50
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Buhuşi, David Alterescu.
În cimitirul evreiesc înfiinţat în secolul al XIX-lea se odihnesc: dr. Ghelber
Aizic Hers; profesor universitar Bruno Engler; avocat Lupescu Filip. Printre rezidenţii
proeminenţi se numără şi rabini savanţi Mordechai din Sadagura, Moşe David Şapira,
Sabetai Ben Iţac, Avram Arie Rosen.
O istorie completă a obştii evreieşti din Buhuşi încă nu a fost scrisă.
Données concernant la communaute juive de Buhuşi
Résumé
La communauté juive de Buhuşi a évolué au XIX-ème et au XX-ème siècles, en
même temps que la bourgade de Buhuşi, transformée en «Commune urbaine» à partir
de 1921.
Les institutions communautaires connaissent un essor particulier durant cette
période, des synagogues, des cimetières, des bains rituels et des écoles sont construits.
La bourgade de Buhuşi deviendra un centre important du mosaïsme orthodoxe,
connu grâce au patronage des rabbins de la famille Fridman.
La fabrique d’étoffe de Buhuşi était une des plus grandes du pays.
La persécution des juifs et leur migration massive à la suite des accords entre la
Roumanie et l’Israël ont conduit à la disparition de la communauté juive de Buhuşi.
Les souvenirs liés à la communauté juive subsistent encore dans les pierres
tombales du cimetière juif, dans la mémoire de ceux qui sont partis en Israël ou dans les
archives.
Une histoire complète de la communauté juive de Buhuşi n’a pas encore été
écrite.

PĂMÂNTUL – ELEMENT PRIMORDIAL (II).
CREDINŢE, CULTE, RITUALURI
Livia Liliana Sibişteanu
În majoritatea religiilor premergătoare creştinismului, exista conceptul că
omul trebuia să-şi asigure fericirea vieţii de Dincolo, ataşându-se de zeii care
stăpâneau acea lume. Fericirea era făgăduită numai acelora care, prin contact cu
Divinitatea, îndeplineau condiţiile impuse, cum ar fi săvârşirea unor ceremonii,
iar aceasta le datora protecţie şi favoare, în împărăţia pe care o stăpînea. Astfel,
pământenii se împărţeau în iniţiaţi şi neiniţiaţi, primii având privilegiul fericirii,
ceilalţi fiind lăsaţi pradă tuturor suferinţelor. Acestă credinţă l-a făcut pe
Diogene să exclame: „Cum tâlharul Patackion pentru că este iniţiat va fi mai
fericit după moarte decât Epanimondas?” Se pare că în mentalitatea greacă,
tâlharul Patackion era iniţiatul Patackion, iar eroul Epanimondas era neiniţiatul
Epanimondas 1 . Nemulţumirea lui Diogene ne îndreptăţeşte să credem că la
greci grija pentru respectarea regulilor şi a ritualurilor era mai importantă decât
realizarea unor fapte bune. Această mentalitate era mai mult ca sigur o
moştenire a regulilor tribale, când doar religia oferea arhetipuri şi impunea
ordine şi reguli de conduită acceptate cândva de comunitate.
***
1. Credinţe şi culte
Cultul Pământului sau a Zeiţei Mame (în majoritatea religiilor Pământul este
reprezentat printr-o zeitate feminină)2 , ca şi celelalte culte ale apei şi focului, ţine de
credinţa în nemurire. De asemenea, pornind de la simbolurile acestei zeităţi, se
desprind o mulţime de credinţe şi culte, pentru care se săvârşeau numeroase ritualuri.
Dintre toate elementele primordiale, Pământul este cel mai legat de viaţă, ajutat fiind
de Apă şi de Foc, care întreţin viaţa sau determină moartea. Pământul este singurul
dintre cele trei elemente când, privindu-l, vizualizezi naşterea, creşterea şi moartea
vegetaţiei, ciclul vieţii comparabil cu cel al omului şi chiar cu cel al Cosmosului.
Probabil observarea naturii şi a fenomenelor naturale l-a determinat pe om şă-şi pună
întrebări şi să găsească răspunsuri, care l-au mulţumit într-o anumită perioadă şi l-au
nemulţumit în altă perioadă. Nu întâmplător „gânditorii” primitivi sunt reprezentaţi în
culturi diferite, cum ar fi cei aparţinând culturilor Gumelniţa şi Cucuteni. Jacques
1

M.P. Foucart, Originea şi natura misterelor de la Eleusis, Bucureşti, Editura Meta, 1994, p. 31-32.
Vezi, Livia Liliana Sibişteanu, Pământul-element primordial (I). Reprezentări şi simboluri
în religie, în Zargidava, VIII, Bacău, 2009, p.197-203.
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Cauvin, analizând materialele arheologice din Orient, a ajuns la concluzia că anumite
credinţe au determinat apariţia unor ocupaţii şi organizări sociale3 . Astfel, cultul
Pământului, a Zeiţei Mame, ar fi determinat apariţia agriculturii şi nu invers, cum
consideră materialismul istoric. Această idee ar susţine apariţia cultulului Pământului
la sfârşitul paleoliticului. Marija Gimbutas afirma că există o continuitate a religiei şi a
simbolurile religioase paleolitice în neolitic, reconstituind un panteon neolitic,
reprezentat de o mulţime de zeităţi feminine (Zeiţa Naşterii şi a Vieţii, Zeiţa Gravidă,
Zeiţa Regenerării şi Transformării, Zeiţa Şarpe etc.), cu atribute şi atribuţii neclare,
care par că se suprapun4 , dar care se păstrează şi în perioada antichităţii clasice.
Probabil spaima oamenilor că Pământul, nemulţumit de nerecunoştinţa oamenilor, sar putea să nu mai rodească, i-a făcut pe slujitorii lui să-l înzestreze cu atribute şi să-i
confere atribuţii pe care încercăm cu mare greutate a le desluşi, fără a fi siguri că
reuşim să aflăm adevărul. Acest cult a dăinuit şi după răspândirea creştinismului.
James George Fraser, citându-l pe Symmachus, afirma că ceremoniile acestui cult au
fost reluate, pe străzile şi în pieţele Cartaginei în vremea Sfântului Agustin. Preoţii
efeminaţi, cu obrajii înălbiţi, cu părul parfumat, cu paşi mărunţi, defilau, cerând
pomană trecătorilor, aşa cum aveau să facă, mai târziu, călugării cerşători, în Evul
Mediu5 . Ritualuri ale acestui cult se mai săvârşesc şi astăzi în lumea creştină
europeană, după cum vom relata mai jos.
Credinţele legate de cultul Pământului s-au dezvoltat din neolitic până în
antichitatea clasică, complicându-se, creându-se adevărate concepte religioase,
săvârşindu-se culte ale fertilităţii şi fecundităţii, ale apei, ale focului, culte
funerare dar şi culte familiale, ale iubirii, ale ritmicităţii Cosmosului, urmate de
diferite ritualuri, de la cele de depuneri de ofrande, la sacrificii umane până la
oficierea unor mistere.
Istoricii consideră ca cea mai veche credinţă a acestui cult este că Zeiţa
Mamă, privită ca Mamă Universală, reprezintă principiul primordial. Ea ne este
înfăţişată, încă din paleoliticul târziu, fie simbolic ca vas sau ca romb, fie sub
forma unor statuete din piatră, corpolente şi obeze. În neolitic, statuetele sunt de
diferite forme, prezentând decor incizat sau pictat. În pasta statuetelor se
amesteca pleavă de cereale, ceea ce ne conduce spre ideea că acestei zeităţi i se
acordau şi atribuţii agrare. Tot în această perioadă, zeităţii i se atribuie o natură
duală, fapt dezvăluit de un detaliu tehnic de modelare: prin presare, sunt lipite
cele două jumătăţi longitudinale ale statuetelor 6 . Considerăm că dualitatea zeiţei
este legată de viaţă şi de moarte, deci am putea avansa ideea că cele două culte
al fertilităţii şi fecundităţii şi cel funerar au convieţuit încă din neolitic, dându3

Apud N. Ursulescu, M. Petrescu-Dâmboviţa, D. Monah, Neo-eneoliticul, în Istoria românilor,
vol. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 170.
4
Marija Gimbutas, Spiritualitate şi cultură. Vestigii preistorice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
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li-se o explicaţie, prin mistere, abia în antichitatea clasică. Dualitatea Zeiţei mai
este pusă în legătură cu androginismul ei (au fost descoperite statuete care
reprezentau caracteristici feminine şi masculine), simbolizând divinitatea
primordială, capabilă să se autoreproducă. Principiul feminin primordial dă
naştere principiului secund masculin. Acesta era reprezentat simbolic, prin
falusuri sau personificat prin taur sau bucraniul sau numai cornul, ori sub formă
antropomorfă 7 , după cum ne arată depunerele acestora pe altarele sanctuarelor
din epoca neolitică. De exemplu, altarul de la Parţa reprezintă două statui lipite,
o zeitate feminină purtând mască şi un taur. Această alăturare dintre taur şi
femeie simbolizează forţa creatoare, simbolul vieţii, fiind legat nemijlocit de
cultul fecundităţii şi fertilităţii 8 , dar şi de cultul familiei. Cu timpul, lângă cuplu
apare fiica sau fiul, prin aceasta se instituia, ca sacralitate, familia, protejată de
Zeiţa Mamă. Încă din mileniul II î.e.n., în culturile Mohendjo Daro şi Harappa,
statuetele ei apăreau în locuinţe, iar cele care au înălţate deasupra capului sau la
cele două părţi ale lui, coşuri sau evantaie, care prezintă urme de ardere, ar ţine
de cultul familial 9 . De asemenea, era prezentă şi în epoca bronzului în
sanctuarele din locuinţe, pe banca sau pe masa sacră, fiind reprezentată prin
idoli cu braţele ridicate, înconjuraţi de simboluri şi de figurinele adoranţilor lor.
Ea susţinea casa, încorporându-se în coloanele şi stâlpii sacri care „se
transformă automat în betili, lacaşuri ale zeului (bet-el), aşa cum se întâmplă în
Vechiul Testament cu piatra pe care Iacob i-a oferit-o lui Dumnezeu după visul
scării. Criptele sacre, sanctuarele cu trei coloane şi tripartite se leagă de aceste
concepte” 10 . Mulţi cercetători au considerat că principalul ei simbol este şarpele
binefăcător. De exemplu, în epoca elenistică, şerpii o însoţeau pe zeiţă. Ei erau
reprezentaţi şi pe ustensilele rituale din sanctuare. La azteci, Zeiţa Pământului,
Coatlicue, supranumită „Stăpâna în veşmânt de şerpi”, era reprezentată cu doi
şerpi în loc de cap, iar veşmintele ei erau împletite din şerpi încolăciţi 11 .
Cercetătorii leagă rolul şarpelui însoţitori în mitul Zeiţei Mame, de caracterul ei
chtonian. Noi considerăm că rolul lui ţine mai degrabă de atributele pe care
acesta le are în dezvoltarea şi resorbţia ciclică, în asigurarea stabilităţii lumii 12 ,
dacă ţinem cont de faptul că Zeiţa Mamă este aceea care determină ciclicitatea.
În ceea ce priveşte simbolul celor doi şerpi, pe care-i găsim reprezentaţi şi la
egipteni, pe discul înaripat al lui Horus şi la greci, pe caducelul lui Hermes,
Edouard Schuré consideră că aceştia personifică cele două mişcări ale spirirului
7
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etern: inspiraţia şi expiraţia. Primul suflă viaţa peste toate formele materiale, al
doilea soarbe sufletele 13 . Această interpretare, ar susţine răspândirea şi în alte
spaţii a credinţei caracterului dual al zeiţei şi săvîrşirea în paralel a celor două
culte: al fertilităţii şi fecundităţii şi cel funerar. De asemenea, prezenţa şerpilor
în preajma zeiţei ar susţine ideea că Marea Zeiţă este protectoarea familiei,
pentru că toate divinităţile cu şerpi erau considerate ca fiind protectoare ale
caselor şi sanctuarelor. În Creta, de exemplu, se practicau ritualuri prin care se
urmăreau să se împace zeii subpământeni, ritualuri care erau în legătură cu cele
ale ciclului vegetaţiei 14 .
Zeiţa Mamă – principiul primordial deţinea cunoaşterea primordială,
alături de toate celelalte personificări ale forţelor naturale, acordând consultaţii
tuturor celor care doreau să dobândească ştiinţă şi putere 15 .
Din cele relatate mai sus, am constatat că în credinţa Zeiţa Mamă –
principiul primordial, creatoare, dădătoare de viaţă, s-au format cultul fertilităţii
şi fecundităţii şi cultul familial, care s-au desfăşurat în paralel cu cel funerar,
culte care (după cum vom arăta mai jos), prin practicarea lor, au dat naştere la
alte credinţe, cum sunt cele legate de ciclicitatea naturii şi ciclul cosmic , de
Stâlpul Lumii, de Centrul Pământului.
Mircea Eliade considera că rolul Zeiţei Mame a cresut în perioada
neolitică, pentru că, odată cu apariţia agriculturii, responsabilitatea rodniciei
pământului cădea în sarcina femeii, pentru că ”fertilitatea pământului este
solidară cu fecunditatea feminină”, pentru că ele cunoşteau misterul creaţiei. 16 .
Odată cu acest mister, apărea şi misterul vieţii vegetale 17 . André Bonnard vedea
în felul următorul legătura dintre Pământ, ciclul vieţii umane şi cel al vieţii
vegetale: „Pământul hrăneşte cu viaţa sa bobul de grâu. Vii, el ne hrăneşte. La
moartea noastră, ne reprimeşte în sânul lui şi, la rândul nostru, devenim hrana
plantelor pământului. Grâu hrănitor, noi sîntem, de asemenea, hrana ta.
Destinaţi a coborî în pământul viu, moartea care ne aşteaptă îşi pierde din
grozăvia sa. Germinaţia noii recolte poate simboliza eternitatea vieţii” 18 . După
descoperirea plugului, munca agrară a fost asimilată actului sexual, iar femeia şi
sexualitatea au fost asociate cu ritmurile lunare, cu matricea şi cu misterul
vegetaţiei. „Mister care reclamă moartea seminţei spre a-i asigura o nouă
naştere, cu atât mai miraculoasă cu cât se manifestă într-o uimitoare
multiplicare” 19 . Misterele orientale ale Zeiţei Mame: sumeriana Inanna,
13
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akkadiana Iştar, egipteana Isis ori cele ale Demetrei explicau iniţiaţilor că
alternarea anotimpurilor, datorate revenirii din Infern a zeiţelor, determină
ciclicitatea naturii şi fertilitatea pământului. Particularizând cu misterele
Demetrei, acestea arătau că toamna, odată cu coborârea în Infern a Persefonei,
se îngropau seminţele, iar primăvara, zeiţa şi recoltele pământului reveneau la
lumina soarelui 20 . Se stabilea o ordine în mod natural de fertilitate şi fecunditate
a pământului, conform ritmurilor anotimpurilor şi al vârstelor parcurse în timpul
vieţii 21 . Prin aceleaşi vârste pe care le parcurgea omul şi vegetaţia, trecea şi
ciclul cosmic. În India post-vedică, această ritmicitate a fost elaborată în două
doctrine: aceea a ciclurilor (yoga) care se repetă la infinit şi aceea a
transmigraţiei sufletelor. Aşa cum se reînnoia natura, trebuia reinnoită periodic
şi Lumea, care se făcea prin ritualurile cosmogonice, cu ocazia Anului Nou.
Incepea să se pună bazele altor religii, şi anume, ale celor cosmice. În paralel cu
perceperea timpului în funcţie de muncile agricole, omul a devenit sedentar, aşa
că a început să delimiteze şi să sacralizeze teritoriul în care trăia, considerându-l
Centrul Pamântului. Încep acum alte credinţe şi săvârşirea unor ritualuri de
întemeiere. Existau în locuinţele oamenilor, în temple şi în sanctuare coloane şi
stâlpi care uneau cele trei lumi: subpământeană, pământeană şi celestă. Coloana
descopretită în templul neolitic de la Căscioarele era considerată de Mircea
Eliade „axis mundi” 22 . Pereţii templelor erau pictaţi cu spirale (figură preluată
din natură, căreia i s-a dat un simbol complex legat de emanaţie, extensie,
dezvoltare, continuitate ciclică aflată însă în progresie, în rotaţia creaţională 23 )
în roşu (simbolul fundamental al Focului şi al vieţii 24 ) şi verde (simbolul
fundamental al Apei, aparţine atât Cerului cât şi Pământului 25 ) pe un fond albgălbui (simbolul tranziţiei 26 de la viaţa de aici, prin moarte, spre veşnicia de
Dincolo). Observăm din interpretarea simbolurilor multitudinea de credinţe
neolitice, legate de cultul Pământului, credinţe care se vor constitui, în epoca
clasică a religiilor egiptene şi greceşti, în adevărate doctrine complicate şi
uneori confuze. Atunci când rolul Zeiţei Mame va scade, atributele şi atribuţiile
ei vor luate de către urmaşi. Vor apărea în toate religiile antice zei şi zeiţe ale
vegetaţiei, protectoare ale animalelor, ale locuinţelor şi templelor. Era un
transfer de atribuţii pe care preoţii l-au făcut din nesiguranţă, conştientizând că
nu deţin adevărul absolut, dar şi din teama de a nu mânia forţele mai puternice
decât ei. Revenind la stâlpii din locuinţe şi temple, constatăm că începe să se
20
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întărească credinţa în cuplul primordial Cer-Pământ, în care sexualitatea, ca act
al creaţiei dar şi a fertilizării şi fecundării, se sacralizează. Idolii feminini depuşi
pe altare, cu rombul incizat în zona pubiană, alături de faluşi mari, reprezintă în
viziunea noastră începutirile prostituţiei sacre. Cerul fecunda Pământul prin
stâlpii adânc înfipţi şi-l fertiliza prin Apa pe care o trimitea sub formă de
ploaie. În viziunea lui Louis Charpantier, menhirele (piatră lungă, în limba
celtă) aveau acelaşi rol de a fecunda Pământul dar şi de a-l fertiliza, rolul lor
fiind asemănător cu al acelor din apucuntură: prin înţepare, din loc în loc, „îl
vindeca”, redându-i fertilitatea. El a găsit în Maroc pietre pe câmpii pe care
localnicii le consideră puse de Allah pe pământ, pentru ca acesta să dea
roade” 27 . În natură, falusul se identifică cu Pomul Sacru, care este reprezentat,
la diferite popoare de pin, smochin, stejar sau frasin. Dacii considerau că, în
anumite zone, cum sunt cele de la Niculiţel şi Ţâpova, existau stâlpi energetici,
care făceau legătura între Cer şi Pământ. Tot o imagine deghizată a falusului
este considerată de Jean M. Riviere, omphalos-ul, „acea eminenţă conică ce
simbolizează în acelaşi timp mormântul şi centrul pământului este un altar
scund destinat morţilor dar şi un leagăn, un rezervor al sufletelor”. El exprimă,
pe lângă ideea fecundării şi aceea a înlănţuirii continue a succesiunii viaţămoarte 28 .
O altă credinţă legată de Zeiţa Mama şi de copiii ei este aceea a rolului
civilizator, descifrată foarte bine în misterele lui Osiris şi Isis. Cei doi fraţi dar şi
soţi, rezultaţi din unirea Cerului cu Pământul, au primit atributele şi atribuţiile
părinţilor. Ei i-au scos pe egipteni din barbarie, dându-le legi, au descoperit
grâul şi orzul crescând sălbatic, introducând cultura lor, determinându-i pe
egipteni să nu mai fie canibali, ci cultivatori şi consumatori de cereale. Tot ei iau învaţat cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi 29 . De asemenea, este
credinţa că Zeiţa Mamă este justiţiară. În toate limbile există sintagma, care
reprezintă un blestem adresat către cel care ţi-a făcut o nedreptate: „Să te înghită
Pământul!”. Pământul este luat martor în depunerea unui jurământ: „Mi-e
martor Pământul că spun adevărul!” 30 şi acestă formulă, după părerea noastră,
nu ar fi fost rostită dacă nu s-ar fi crezut în rolul justiţiar al lui. Legat de acest
rol, existau la români o serie de rituri.
După cum am arătat mai sus, multe dintre atributele Zeiţei Mame au fost
preluate de alte zeităţi. În religia romană, când zeiţa nu mai făcea parte din
triadă, în cadrul triadei Jupiter, Marte, Quirinus, Marte, zeul războiului şi nu
Quirinus, patronul păcii, va fi invocat de agricultori. Acest fapt s-ar datora, fie
27
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probabil originii chtoniene a lui Marte, fie mentalităţii că războiul pregăteşte,
garantează şi asigură pacea, aşa cum bogăţiile, hrana asigură războiul. Legătura
dintre fertilitate, pace, război era susţinută la suedezi de cultul lui Freyr. La
sărbătorile acestui zeu, de la începutul şi sfârşitul iernei, în ritualuri se invocau
fertilitatea, fecunditatea, pacea dar şi victoria în războaie 31 .
În concluzie, afirmăm că Zeiţa Mamă, creatoare, era principiul şi
cunoaşterea primordială, era civilizatoarea şi protectoarea oamenilor,
asigurându-le perpetuarea, recoltele, pacea, protejându-le familia, asigurându-le
dreptatea, într-un cuvânt avea atribuţiile pe care în fapt, le-a avut întotdeauna
femeia în famile. De asemenea, ea se ridică deasupra acestor funcţii „casnice”,
având un rol important în ritmicitatea naturii şi a Cosmosului. Ei i se datorează
anotimpurile şi reinnoirea vieţii cosmice. Ea ne asigură viaţa aici dar şi Dincolo.
Ea a pus bazele credinţelor în nemurirea sufletelor, preluate de cultele celorlalte
zeităţi, care treptat i-au luat locul, şi anume, cultele solare şi ale apei. Acestei
zeităţi nu i se dedicau doar culte agrare, familiale, ci şi culte funerare, printr-o
multitudine de ritualuri şi mistere.
2. Ritualuri. Misterele
Scenele religioase de pe diferite sigilii, aspectul şi decorul de pe statuete,
altarele şi sanctuarele sunt singurele izvoare, pe baza cărora putem să intuim
ritualurile care se săvârşeau pentru toate cultele dedicate Pământului, respectiv
Zeiţa Mamă, în epoca pietrei. Pe diferite sigilii din culturile Mohendjo Daro şi
Harappa erau reprezentate scene religioase, unde protagonistă era Zeiţa Mamă,
alături de o Mare Preoteasă. În spate se afla un ţap cu cap de om, iar în registrul
inferior era un şir de şapte femei, care făceau parte dintr-o procesiune. Zeiţa şi
preoteasa purtau pe capete coarne şi ramuri ceea ce ar uni-o pe Zeiţa Mamă de
unicorn şi de Arborele Pipal 32 . Identificăm în această reprezentare elemente pe
care le vom găsi în epoca clasică în religiile consacrate în Orient: cifra şapte e
prezentă în mitul lui Iştar (aceasta, la coborârea în Infern, a trecut prin şapte
porţi 33 , cifră sacră, care are multe simboluri, reprezentând printre altele creaţia
şi cele şapte ceruri 34 , Arborele Pipal, în religia budistă (sub acest arbore şi-a
dobândit Gautama, iluminarea), unicornul, de asemenea, cu multiple simboluri:
regale solare, justiţiare, dar şi simbol al apei şi al dragostei 35 . Revenind la
scenele de pe sigiliile neolitice, ele reprezentau procesiuni dedicate Zeiţei
Mame, la care se săvîrşeau ritualuri legate de cultele fertilităţii şi fecundităţii şi
cele ale cuplului creator. Idolii culturilor neolitice din spaţiul românesc ne îndreaptă
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spre aceleaşi concluzii. Aceştia sunt în majoritate feminini şi erau decoraţi cu spirale,
romburi, triunghiuri, coarne de berbec înscrise în triunghiurile din zona pubiană, cu
linii paralele sau în brăduţ, purtătoare de coliere în jurul gâtului şi de cingătoare în
jurul taliei. Picioarele acestor idoli erau realizate ca un întreg, fiind despărţite de o
şănţuire verticală puternică şi se terminau cu un vârf bont. Unele dintre aceştia erau
purtătoare de măşti ca în cultura Vinça-Turdaş sau aveau nasul „en bec d’oiseau” ca
în culturile Cucuteni şi Gumelniţa. Aceşti idoli o reprezentau pe Zeiţa Mamă 36 sau,
unii dintre ei, purtătorii de mască, puteau să reprezinte pe participanţii la ceremonii.
De asemenea, credem că idolii erau purtaţi în mâini, în timpul procesiunilor (de aceea
picioarele se terminau într-un singur vârf, pentru a fi mai uşor de apucat de picioare)
sau erau atârnaţi la cingătoare (de aceea erau prevăzuţi cu multiple găuri), după care
erau atârnaţi pe pereţi în locuinţe sau depuşi pe altare. Decorul cu spirale de pe aceşti
idoli ne sugerează că se practicau şi ritualuri de reînnoire şi de ciclicitatea naturii.
Această idee o susţinem şi cu descoperirile din complexele culturale de tip Cucuteni
de la Ghelăeşti şi Buznea. La Buznea, cei patru idoli (unul masculin şi trei feminini),
aşezaţi în cruce şi cu picioarele orientate spre cele patru puncte cardinale, erau
acoperiţi cu un blid decorat şi cu motivul spiralei şi înconjuraţi de vase decorate cu
păsări în zbor şi cu opt motive geometrice, predominant fiind motivul spiralei37 .
Credem că idolii reprezentau cele patru elemente primordiale şi anotimpurile: idolul
masculin care era orientat spre est reprezenta Focul Celest, Soarele şi anotimpul vara,
idolul feminin orientat spre nord reprezenta Pământul şi anotimpul toamna, idolul
feminin orientat spre vest reprezenta Apa şi iarna, iar idolul feminin orientat spre sud
reprezenta Aerul şi primăvara. Păsările în zbor semnifică simbolul relaţiilor dintre Cer
şi Pământ. În greacă, cuvântul a putut fi fi sinonim cu prevestire şi cu mesaj al
Cerului38 (trebuie să subliniem aici faptul că Oracolul de la Delphi a aparţinut la
începuturi Demetrei39 ). De asemenea, cunoaştem şi rolul psihopomp al păsării.
Aşadar, ritualurile care se săvârşeau în Buznea neolitică ţineau de toate cultele, în care
era implicată şi Zeiţa Mamă, şi anume, culte funerare, agrare, ale ciclicităţii vegetaţiei
şi ale ritmicităţii Cosmosului. Se făceau preziceri şi se invocau celelalte elementele
primordiale, care să contribuie la bunăstarea comunităţii. Aşezarea idolilor în cruce ne
întăreşte acest punct de vedere, pentru că unul dintre simbolurile crucii este Pământul,
dar este şi cel mai totalizant dintre simboluri40 .
Nu cunoaştem ce fel de ofrande i se aduceau Pământului în epoca
neolitică, dacă i se săvârşeau sacrificii umane sau animaliere. In perioada pentru
36
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care avem izvoare scrise, ştim că Pământului, reprezentat acum prin diferite
zeităţi, i se aduceau sacrificii. O parte dintre aceste sacrificii se săvârşeau pe
parcursul misterelor, altele în afara lor. La popoarele africane, sacrificiile erau
făcute nu numai pentru zeităţile ce reprezentau Pământul, ci şi pentru plante.
Miturile lor vorbesc de propriul sacrificiu al zeilor, pentru a face plantele să
rodească 41 . De asemenea, la norvegieni, pentru abundenţă şi pentru ca oamenii
să trăiască în pace, trebuia ca zeii Narte şi Batradz să moară. Corpul bogatului
rege norvegian, Halfdan cel Negru, care avea origine divină, trăgându-se din
Frey, după ce a murit prin înnecare, a fost tăiat în bucăţi şi îngropat în diferite
locuri ale ţării, pentru a i se asigura rodnicia pământului 42 . La azteci, în
ceremoniile zeiţelor Xilonen-zeiţa porumbului şi Toci-Sufletul Pământului,
erau sacrificate femei care erau considerate imaginea acestor divinităţi 43 .
Uciderea unei persoane care întruchipa spiritul grâului era un ritual frecvent la
popoarele orientale. Împrăştierea cărnii sale sau a cenuşii pe ogoare reprezenta
un ritual de fertilizarea a acestora. Marsyas, satirul frigian care i-a compus
Zeiţei Mamei cântecul mamei, a fost sacrificat, iar pielea sa a fost atârnată lângă
o peşteră, de unde izvora râul Marsyias 44 . Cine mai erau sacrificaţi în afara
zeilor sau după ce criterii erau aleşi sacrificaţii, unde se săvârşeau ritualurile şi
misterele, constituiau reguli care difereau de la un popor la altul. Misterele erau
ceremonii dedicate zeităţilor care aveau atributele şi atribuţiile Zeiţei Mame şi
constau în diferite ritualuri, rituri de purificare, posturi, sacrificii, dramatizări
ale vieţii zeităţilor. O parte dintre ritualurile misterelor erau dezvăluite
publicului, iar o altă parte erau secrete, iar mistii nu aveau voie să le
dezvăluie 45 . Unii istorici ca Herodot, Tacitus, Pausanius ne-au descris o parte
dintre aceste ceremonii. Cele mai cunoscute mistere sunt cele ale lui Attis şi
Cybele, ale lui Iştar, ale lui Osiris şi Isis, ale Demetrei, ale lui Nerthus şi ale lui
Zalmoxis. Toate misterele au un punct comun, moartea şi invierea zeităţii.
Unele au coborât în Infern, altele s-au retras în pădurea sacră ca Nerthus, iar
Zalmoxes s-a retras în peşteră. Toate aceste zeităţi, prin moarte au fost
consacrate şi noi considerăm că iniţierea lor s-a săvârşit prin întoarcerea la
origini, în pântecele Zeiţei Mame. Acestor zeităţi li se aduceau obligatoriu şi
ofrande de sânge, pentru că Pământului îi place să se hrănească cu sânge, pentru
a putea rodi. Erau sacrificate animale, sclavi sau viteji. Cu timpul, se va renunţa
la sacrificiile umane, mimându-se scenele de sacrificiu, spânzurându-se sau
depunându-se ca ofrande efigiile care reprezentau aceste zeităţi sau se stropea
41
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altarul cu câteva picături de sânge, aparţinând preotului ca în ritual misterelor
lui Attis şi Cybele 46 . În derularea acestor mistere, se săvârşeau ritualuri care
ţineau de cultele fertilităţii şi fecundităţii, funerare, solare, ale creaţiei, se
practica casătoria sacră dintre Pământ şi Cer.
Ofrande se aduceau Pământului nu numai cu ocazia sărbătorilor dedicate
acestuia, ci şi în diferite ocazii, majoritatea fiind ofrande de mulţumire. Multe
dintre aceste obiceiuri de a da Pământului ofrande se mai păstrează şi astăzi.
Noi considerăm că depunerea unor lucruri la temelia caselor, nu constituie jertfe
date Pământului pentru a cere protecţia, prosperitatea şi perpetuarea familiei, ci
sunt daruri de mulţumire şi de iertare pentru greutatea casei, pe care Pământul o
suportă. De asemenea, se practică în mediul rural, în diferite culturi şi civilizaţii
ritualuri de fertilizarea a solului, multe dintre ele au devenit o tradiţie a cărei
semnificaţie, practicanţii nu o pot explica.
În concluzie, cultul Pământului este unul dintre cele mai complexe culte,
pentru că Pământul personificat, fie printr-o zeitate feminină sau masculină, fie
prin mai multe zeităţi ca urmare a transferurilor de atribute şi atribuţii, a
constituit pentru oameni imaginea proprii vieţi, pe care o conştientizau anual,
odată cu venirea primăverii, punându-le, mai mult decât celelalte elemente
primordiale, întrebări existenţiale.
La Terre – élément primordial (II). Croyances, cultes, rites
Résumé
Dans cet étude, l’auteur nous présente les croyances et les culte dediés à La
Terre – élément primordial, personnifiée dans La Grande Déesse ou La Déesse Mère.
Le culte de la Teree tient de la croyance de l’étérnité de l’âme. Pendant les cérémonies
de la culte de la Terre, les prêtres réalisaient des cérémonies des cultes de la fértilité et
de la fécondité, du cycle végétal, des rythemes cosmiques et des cultes funéraires. Les
Mystères représentent les principeaux rites du culte de la Terre.
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PREZENŢA CREŞTINISMULUI ÎN DACIA ROMANĂ
ÎN VIZIUNEA LUI VASILE PÂRVAN
Constantin Leonte
Prezenţa creştinismului în Dacia romană, în perioada secolelor II-III,
până la retragerea aureliană, a fost considerată de marele om de cultură Vasile
Pârvan drept „o necesitate logic istorică”. Se ştie prea bine, pentru poporul
român, creştinismul a avut un rol determinant în procesul etnogenezei sale ca
popor romanic. Istoricul vrednic de pomenire care a fost Radu Vulpe, discipolul
apropiat al lui Pârvan, aprecia că romanitatea şi creştinismul sunt cele două
coordonate esenţiale ale etnogenezei românilor, „Noi suntem români, fiindcă
suntem creştini, şi creştini, fiindcă suntem romani”, deoarece „factorul creştin
apare în procesul de romanizare de la originea poporului român cu un rol
determinant, încât se ridică la o însemnătate egală cu aceea a romanităţii noastre
înseşi”.
Problema prezenţei creştinismului în Dacia romană în secolele II-III este
de o importanţă majoră pentru istoriografia românească.
Istoricii români, care s-au ocupat cu stabilirea vechimii creştinismului la
poporul român, au pornit de la singurul simbol creştin, crucea, aflată pe
monumente şi diferite obiecte arheologice. Reprezentarea directă a crucii este
însă rar întalnită înainte de scecolul al IV-lea. Ea era privită ca instrument
infam, servea ca supliciu pentru criminali. Abia sub Constantin cel Mare (306337) crucea a fost interzisă să mai fie folosită ca mijloc de supliciu şi ajunge să
fie cinstită oficial ca obiect de cult.
Crucea, trebuie ţinut seama, avea mai multe forme grafice: 1. Crucea
decusata, sub numele Sfântului Andrei, numită şi crucea siriană, fiindcă a fost
folosită în special în Siria; 2. Crucea comisa sau patibulata, în forma literei T;
3. Crucea immisa sau capitata, numită şi crucea latină, cu braţele inegale; 4.
Crucea quadrata sau crucea greacă, cu braţele egale; 5. Crucea gammata,
compusă din patru gama (T); 6. Crucea ansata, sau crucea egipteană, ank,
semnul hieroglific al vieţii viitoare; 7. Crucea florida, crucea disimulată din
ornamente florale.
În timpul primelor trei secole de persecuţii ale Bisericii, creştinii au avut
în veneraţie crucea pe care a fost răstignit Hristos, dar s-au mulţumit a orna
inscripţiile funerare în mod deghizat, cu simboluri. Arta picturală paleo-creştină
a reprezentat la început pe Hristos prin simboluri şi alegorii, cunoscute numai
celor iniţiaţi, adică creştinilor. Dintre simbolurile zoomorfe, creştinii au folosit
în special peştele. Din literele cuvântului grecesc ihtis – ιχθύς – (=peşte), primii
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creştini au format acrostihul 'I(ησούς) χ(ριστος) θ(εού) ύ(ίος) Σ(ωτήρ) (=Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul). Alte simboluri folosite au fost:
delfinul, mielul (αμνός), pasărea Phoenix, porumbelul, păunul, leul, cerbul,
calul şi păstorul, iar din viaţa de marinar şi din mediul vegetal au fost
întrebuinţate: crucea disimulata, viţa de vie, strugurii, pâinea marcată cu
semnul crucii, corabia, ancora, tridentul, farul, sfeşnicul, măslinul, ramura de
măslin, ramuri de smochin, ramuri de finic, crinul, lira, coroana.
Pe coroanele funerare în forma de trunchi de piramidă arcuită, lucrate din
piatră calcaroasă, aflate în Dacia romană, în special în Dacia Superioară,
întâlnim ca simboluri şi alegorii creştine, în special: delfinul însoţit de trident şi
singur, viţa de vie cu struguri, singură, şi iesind dintr-un cantharos,
simbolizand potirul (caliciu), păunul pereche adăpându-se dintr-un vas,
cantharos- caliciu şi masa euharistică, simblizând agapa creştină, însoţită de
actul liturgic al euharistiei creştine. Se întâlnesc şi alte simboluri şi alegorii
creştine, menţionate, dar, mai dificil, pe moment de identificat, şi aceasta în mai
toate castrele romane de pe teritoriul Daciei romane.
Cercetând răspândirea creştinismului în nordul Dunării de Jos, Vasile
Pârvan a ajuns la anumite concluzii de mare importanţă pentru istorigrafia
noastră. Acestea pot fi sintetizate în urmatoarele puncte principale:
1. Creştinismul a pătruns în Dacia traiană încă din prima jumătate a
secolului al III-lea. Creştinii din Dacia sunt şi „orientali veniţi în Dacia cu
credinţa lor de acasă; ei nu au capătat-o aici în Dacia”.
2. Generalizarea creştinismului în Dacia lui Traian are loc după domnia
Sfântului împărat Constantin cel Mare ( 306-337).
3. Terminologia creştină a românilor este de origine latină, în cea mai
mare parte şi mai toate numirile de instituţii şi forme ale cultului creştin aflate în
lexicul român sunt creaţii ale secolelor IV-V.
4.Creştinismul daco-romanilor e de natură misionară şi acest adevăr este
susţinut de prezenţa misionară a Sfântului Apostol Andrei în Scytia Mynor.
Creştinismul românilor este de origine apostolică.
5. De mare importanţă este însă misiunea creştină a cărei dată este plasată
între anii 375-450, când Sfântul Niceta, episcopul Remesianei are o intensă
activitate apostolică.
6. Creştinismul goţilor n-a avut o prea mare înrâurire „mai de aproape”
asupra daco-romanilor.
7. Creştinismul daco-romanilo s-a născut şi crescut în Dacia Traiană, nu
în sudul Dunării.
Aşadar, în Dacia lui Traian au existat creştini şi înainte de anul 270.
Presupunerea lui Pârvan se baza pe constatarea că toate credinţele religioase,
existente atunci în Imperiul roman, se întâlnesc şi în Dacia, mai ales cele orientale.
Un număr mare de orientali romanizaţi veniţi în Daci spre a o coloniza, era din
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vechile provincii creştine, creştinate de înşişi Sfinţii Apostoli ai Domnului. Este
cazul provinciei Siria, al Galatei, Asiei Mici etc.
Ceea ce l-a preocupat pe marele istoric, în mod cu totul special, a fost
creştinismul daco-roman după retregerea aureliană. Domnia sa a considerat că
terminologia creştină din limba română este un izvor sigur, unicul, pe care putem
clădi istoria creştinismului daco-roman după anul 250.
Examinând cuvintele folosite pentru locaşul de cult, Pârvan observa că
ecclesia (din care s-au născut l’eglise, chiesa, ş.a.) este cel mai vechi termen
folosit atât pentru comunitatea credincioşilor cât şi pentru locaşul de cult. În
ceea ce priveşte cuvântul basilica din care derivă cuvântul românesc biserică,
Pârvan constată că el s-a născut ca termen creştin la începutul secolului al IVlea. Referitor la cuvântul Crăciun, autorul Contribuţiilor epigrafice susţinea că
el derivă de la calatio – nem. Rusaliile derivă de la Rosalia, Floriile de la
Florilia. Dintre termeni sacri păgâni referitori la cultul morţilor, Vasile Pârvan
observă ca „pervigilium” a dat limbii strămoşilor noştri cuvântul priveghiu –
privighere, folosit până astăzi.
Descoperirile arheologice au confirmat concluziile formulate de Pârvan,
pe baza argumentului filologic şi a mărturiilor literare. Influenţa importantelor
centre creştine din Italia de Nord, asupra dezvoltării creştinismului din Hilyria,
se reflectă în anumite obiecte din Dacia, cum sunt cele de la Biertan şi
Appulum. Aceste mărturii creştine nu pot aparţine decât acelei populaţii dacoromane care, dupa evacuarea oficială a Daciei, a rămas pe loc, continuând să
ducă, în condiţii inferioare, acelaşi fel de viaţă romano-provincială în care se
născuse şi crescuse înainte de evacuarea lui Aurelian.
În final, o concluzie istorico-dogmatică foarte preţioasă. Creştinismul
daco-roman a fost „ortodox”, nu eretic (arian, semiarian, pnevmatomah) şi
împreună cu limba populaţiei care îmbrăţişase noua credinţă monoteistă,
părăsind politeismul, a constituit unul din factorii principali ai menţinerii
unităţii acesteia, în mijlocul populaţiilor din jur, creştinate mult mai târziu.
Meritul lui Pârvan în stabilirea acestui adevăr de mare relevanţă istorică este
incontestabil.
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The presence of Christianity in Roman Dacia
in the vision of Vasile Pârvan
Summary
Searching the expansion of Christianity in the north of the Lower Danube, Vasile
Pârvan has reoched some conclusions of great importance for our historiography.
These can be synthesized in the next main point:
1. Christianity has entered in Traians Dacia since the first halt of the 3rd (third)
century. The christians from Dacia with their homeland faith; they didn’t get it from
Dacia.
2. The generalization of Christianity in Traians Dacia takes place after the region
of Emperor Constantin cel Mare (306-337).
3. The christian terminology of the romanians, most of it, has a latin origin, most
of the names of institutions and (forms of the Christian cult, which are in the 4th-5th
(fourth-fifth) century.
4. Daco-roman christianity has a misionary nature and this truth is sustained by
the misionary presence of the Saint Apostle Andrew in Scytia Mynor. The romanian
christianity is of apostolic origins.

EVOLUŢIA VIEŢII RELIGIOASE ÎN COMĂNEŞTI
(A II-A JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA,
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)
Elena Mihaela Prisacariu
De-a lungul istoriei umanităţii, componenta religioasă a avut o pondere
deosebită în viaţa comunităţilor umane, indiferent că au fost religii politeiste sau
monoteiste1 .
În ceea ce priveşte existenţa creştinismului în spaţiul românesc, dovezile
arheologice atestă existenţa în paralel a două procese complexe: romanizarea şi
creştinarea populaţiei, mai ales „pe parcursul secolelor IV-V e.n.”2 . Cercetările de la
începutul secolului al XX-lea, atestă prezenţa creştinismului chiar, „pe parcursul
secolului al III-lea e.n.”3 .
O dovadă de necontestat în ceea ce priveşte existenţa creştinismului îl
reprezintă şi „cuvintele din limba română privind noţiunile fundamentale ale
credinţei, care sunt, cele mai multe, de origine latină”4 . Dintre acestea amintim:
„Dumnezeu = Domine Deo; înger = angelus, biserica = basilica, creştin = christianus,
cruce = crucem, acuzativul de la crux”5 .
Evoluţia ulterioară a vieţii religioase în spaţiul românesc este strâns legată de
Patriarhia de la Constantinopol, mai ales după „1054, ca urmare a schismei şi
formarea bisericii ortodoxe”6 . Apropierea geografică a Moldovei şi Ţării Româneşti
de acest spaţiu determină „apartenenţa la religia ortodoxă, considerată calea dreaptă a
bisericii lui Isus”7 .
Organizarea propriu-zisă a vieţii religioase în spaţiul Moldovei se realizează
după formarea statului medieval, în condiţiile consolidării instituţiilor fundamentale
ale statului respectiv în secolele XIV-XV, mai ales în timpul lui Alexandru cel Bun.
Prima mitropolie ortodoxă din Moldova este întemeiată de Petru I Muşat, având
sediul la Suceava, în condiţiile expansiunii catolicismului, promovat de regatul
1
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4
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6
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maghiar. Această instituţie se consolidează în timpul lui Alexandru cel Bun (14001432), care este considerat adevăratul „întemeietor al instituţiilor din Moldova”8 .
Studiind ierarhia socială şi politică existentă în această perioadă, observăm că
mitropolitul „putea prelua puterea în cazul tronului vacant”9 , fiind al doilea om în stat,
după domnitor.
Existenţa unei populaţii predominant ortodoxe determină construirea unui
număr mare de lăcaşuri de cult, biserici şi mănăstiri, având elemente arhitecturale
asemănătoare spaţiului bizantin. Trebuie menţionat, în acest context, numărul mare de
biserici şi mănăstiri construite în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504)10 .
Informaţiile despre viaţa religiaosă sunt prezente în lucrări cu carcater general,
cum ar fi Descrierea Moldovei a lui D. Cantemir. Astfel, aflăm că „tot poporul
mărturiseşte legea creştină şi ţine de biserica răsăriteană”11 şi „nu este alt pit pe care
să-l urască mai mult decât pe cel român, deşi ungurii, supuşii lor, se ţin aproape toţi de
acel cult şi-şi au episcopul lor de Bacău”12 . Prezenţa catolicismului în Moldova este
atestată de diferite documente încă din secolul al XV-lea, în regiunea Bacău existând
un număr mare de catolici veniţi din Transilvania13 .
Multe dintre elementele prezentate au caracter general, lipsa documentelor
referitoare exclusiv la Comăneşti, nepermiţând să alcătuim cu exactitate un tablou al
vieţii religioase în secolele anterioare secolului al XX-lea.
Majoritatea informaţiilor despre viaţa religioasă din Comăneşti, mai ales
pentru secolul al XX-lea, se bazează pe documentele existente în arhivă, neexistând
lucrări de specialitate apărute până în prezent.
Evoluţia vieţii religioase din Comăneşti este strâns legată şi influenţată de
evoluţia bisericii ortodoxe româneşti în ansamblu. Acest lucru a determinat o
prezentare în ansamblu a evoluţiei bisericii ortodoxe româneşti, pe parcursul secolelor
XIX-XX.
Astfel, din timpul reorganizării societăţii româneşti din timpul lui Al.I. Cuza
(1859-1866) datează legea bisericească din 1864, prin care se înfiinţau „două scaune
mitropolitane la Iaşi şi Bucureşti, fiecare cu eparhii”14 . Mitropoliei de la Iaşi îi erau
subordonate eparhiile de Roman şi Huşi, inclusiv comuna Comăneşti. Această lege a
fost urmată de „Decretul organic pentru înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale
pentru afacerile religiei române”, care prevedea „autocefalia bisericii române, legătura
8
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cu Patriarhia de la Constantinopol păstrându-se doar sub raportul dogmei”15 ,
adoptarea legii determinând plecarea reprezentanţilor patriarhiei din Principate.
Printr-o lege din acelaşi an (1864), legea comunală, se trecea „întocmirea
actelor de stare civilă în seama primarului”16 . Divorţurile au fost luate din competenţa
tribunalelor bisericeşti (dicasterii) şi trecute în seama tribunalelor civile17 .
După cucerirea independenţei de stat a României (1878) se intensifică acţiunile
pentru recunoaşterea autonomiei bisericii româneşti având loc mai multe „schimburi
de scrisori între mitropolitul primat Calinic şi patriarhul ecumenic al
Constantinopolului”18 , pe această temă. Tot în acest context, „Episcopul Melchisedec
al Romanului, a fost desemnat de Sfântul Sinod să alcătuiască un memoriu în care să
sublinieze dreptul Bisericii Ortodoxe Române la autocefalie”19 . Răspunsul
patriarhului vine pe 22 aprilie 1888, „acordându-se autocefalia prin documentul numit
«Tomosul de autocefalie»”20 .
Anul 1918 aduce schimbări în plan teritorial, demografic, „determinând
crearea României Mari şi unirea tuturor românilor, inclusiv a credincioşilor
ortodocşi”21 . Creşterea numărului de credincioşi, noile probleme de organizare a
bisericii, determină reorganizarea bisericii româneşti, „sub conducerea mitropolitului
Miron Cristea, înscăunat în ianuarie 1920”22 .
„În anul 1925 se votează Legea şi statutul de organizare a Bisericii ortodoxe
române”23 , care transformă prima instituţie a bisericii ortodoxe româneşti în
patriarhie, sub conducerea aceluiaşi Miron Cristea. În contextul reorganizării bisericii
româneşti, „se înfiinţează Mitropolia Moldovei şi Sucevei care cuprindea
Arhiepiscopia Iaşilor, Episcopia Romanului, a Huşilor şi a Dunării de Jos”24 ,
mitropolie care avea în subordine bisericile şi clerul din Moldova. Clerul din
Comăneşti (nu foarte numeros) a depins în această perioadă de Episcopia Romanului
şi Protoeria Bacău acest aspect fiind evidenţiat de corespondenţa existentă în arhive.
Un alt an important în evoluţia bisericii ortodoxe române îl reprezintă anul
1927, când are loc semnarea concordatului cu Vaticanul, prin care se reglementează
relaţiile dintre cele două biserici creştine. Votarea acestei legi, în 1929, a determinat
nemulţumiri în rândul clerului ortodox din Transilvania, de amintit fiind atitudinea
mitropolitului Ardealului. Acesta, într-o şedinţă a Senatului, sublinia următoarele:
„Concordatul este priveligiator exclusiv pe cultul catolic şi cu totul nedrept faţă de
15
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Biserica ortodoxă”25 acordându-se catolicilor deplina libertate de a comunica direct
cu Vaticanul, fără controlul statului, existenţa jurământului de credinţă faţă de papă şi
numirea episcopilor din rândul cetăţenilor străini”26 .
Prezentarea evoluţiei vieţii religioase pentru secolul al XIX-lea şi al XX-lea
trebuie să cuprindă o imagine de ansamblu a lăcaşurilor de cult din Comăneşti,
urmată de identificarea acelor aspecte ale implicării bisericii în viaţa comunităţii şi
influenţa lăcaşurilor de cult şi a clerului. Trebuie prevăzut faptul că în ceea ce priveşte
construcţia bisercilor, aspectul arhitectural, acesta este mult diferit faţă de momentul
actual, neexistând imagini ale bisericilor, aşa cum existau la începutul secolului al
XX-lea, spre exemplu.
De asemenea, aspectele cu privire la viaţa religioasă din Comăneşti sunt
completate (pentru începutul secolului al XX-lea) cu elementele privind existenţa
catolicismului în zonă27 .
Numărul relativ mare de biserici ortodoxe de pe teritoriul Comăneştiului este
determinat de numărul predominant de credincioşi ortodocşi, în proporţie de 80-85%,
aşa cum arată diferitele situaţii realizate de clerul din zonă28 .
„Cea mai veche construcţie bisericească din Comăneşti (de existenţa căreia se
ştie sigur) datează din anul 1689”29 şi era construită din lemn de stejar. Aceasta a fost
demontată şi reclădită în Vermeşti în anul 1819. Astăzi, „ea este prezentă în comuna
Strugari din judeţul Bacău”30 .
Elementul principal al acestei construcţii este reprezentat de piatra funerară, pe
care sunt scrise cu litere chirilice următoarele: «Să se ştie că sub această piatră este
rodul lui Dumnezeu (…) fecior a(l) Tomii Xisarie (…) zilele lui Ion Grigore Ghika
Voievod, gospodar Zemlie Moldovei»31
Pentru secolul al XVIII lea sunt menţionate „două biserici din lemn”32 , având
ca elemente distinctive „planul în cruce greacă, ca majoritatea conctrucţiilor
bisericeşti din Moldova”33 . Acestea se aflau în actualele cartiere Lăloaia şi Leorda,
„fiind construite începând cu anii 1750-1751”34 .
Nu s-au păstrat descrieri amănunţite ale celor două construcţii şi nici hramul
25
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celor două biserici.
În secolul al XIX-lea, în paralel cu creşterea populaţiei – 6.500 locuitori, se
construiesc noi biserici ortodoxe şi în alte părţi ale Comăneştiului, atunci având
statutul de comună. Astfel în zona Şupan, biserica este construită începând cu anul
1805, în timpul domniei lui Alexandru Şuţu, „de către ctitorul Năstase Doliş”35 care
deţinea o velniţă – o fabrică de spirt, chiar pe teritoriul Comăneştiului.
Acesteia i se adaugă, în anul 1815, biserica din piatră de la poalele dealului
Cetăţuia sau dealului Comăneştiului, cu hramul Sfântul Spiridon, „avându-l ca şi
ctitor pe căminarul Spiridon, în timpul domnitorului Scarlat Callimachi”36 .
Despre căminarul Spiridon ştim următoarele: „Spiridon Pandele, căminar cu
pitac din 20 martie 1826 şi ivit (în) anul 1828, născut în satul Comăneşti, are părţi din
moşiile Băsăşte (Văsăieşti) şi Dofteana şi un fânaţ în ţinutul Bacăului”37 . Această
construcţie de la începutul secolului al XIX-lea a reprezentat baza celei mai
importante biserici din Comăneşti, care păstrează şi astăzi hramul „Sfântului
Spiridon.”
O descriere a acestui lăcaş de cult s-a păstrat şi datează de la începutul
secolului al XX-lea, fiind realizat de unul dintre preoţii parohi, Alexandru
Gheorghe38 . Acesta afirmă că, în general, biserica păstrează forma iniţială, în ciuda
reparaţiilor suferite de-a lungul timpului. Astfel „Biserica este construită în stil baroc,
fără ornamente exterioare excesive”39 .
Elementele care o fac să fie încadrată acestui stil sunt următoarele: „forma
greoaie şi masivă în care este construită turla în formă de octogon, ce se termină cu o
săgeată şi arcadele interioare ce despart cele trei părţi componente: altarul, naosul şi
pronaosul”40 . În descriere sunt prezentate şi elementele care diferenţiază construcţia
de modul de construcţie a bisericilor din timpul lui Ştefan cel Mare (sec. XV) şi Petru
Rareş (sec. XVI), cum ar fi: „multe ornamente arhitectonice”41 şi „turlele”42 . În ceea
ce priveşte structura propriu-zisă a bisericii, ea este din „zidărie masivă, groasă de
1,20 m din piatră de râu şi mortar din var şi ciment”43 . Alte elemente, cum ar fi
„boltele despărţite între ele prin arcade de cărămidă”44 , dădeau bisericii o eleganţă şi o
frumuseţe arhitectonică deosebită.
Acestor elemente strict arhitectonice trebuie adăugate şi rolul de adevărată
cetate de apărare a construcţiei datorită aşezării pe dealul Comăneştiului, în diferite
35
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etape istorice.
După cum arătam la începutul prezentării, au existat diferite reparaţii ale
clădirii bisericii Sfântului Spiridon, care nu au modificat structura iniţială.
În anul 1860, în urma reparaţiilor, s-a adăugat „un pridvor, acoperişul în două
ape, rotund în partea de răsărit, iar acoperişul turlei este ascuţit în formă de săgeată cu
tablă”45 . „Reparaţiile au fost suportate de familia Ghica”, arătându-se rolul important
al acestei familii în Comăneşti.
O descriere amănunţită cu privire la catapeteasmă se păstrează din aceeaşi
perioadă. „Aceasta era realizată din lemn de tei, avea locurile dintre icoane ocupate de
sculpturi ce reprezintă baghete de foi, de acant şi ramuri de viţă de vie, cu frunze şi
struguri”46 .
Icoanele uşilor împărăteşti erau din lemn şi „erau alcătuite dintr-o împletitură
de ramuri de viţă de vie cu frunze de struguri, iar stâlpul din mijloc având două
buchete de flori de acant”47 .
Alte reparaţii au loc în anul 1924, de data aceasta capitale, în urma cărora a fost
eliminat zidul care despărţea naosul de pronaos formându-se o singură încăpere. Nu
se cunosc constructorii care au participat la reparaţiile din anii 1860 şi 1924, ultimele
fiind atestate şi de documentele din arhive48 .
În ceea ce priveşte pictura murală cu influenţă bizantină, ea a fost realizată în
anul 1936, de către pictorul Constantin Bacalu. „Până în 1936, pictura era, după
spusele bătrânilor, destul de diferită de cea care se realiza”49 . Începând cu anul 1936,
s-a realizat o pictură mai artistică, dar cu forme simple, în care predominau culorile
roşu şi bleu.
Dintre obiectele vechi, care mai existau în parohie, la începutul secolului al
XX-lea, putem enumera următoarele: „cruce cu picior de argint pentru Sfânta Masă,
având înscrisuri în greceşte: «Adu-ţi aminte, Doamne de robii tăi, Dimitrie şi Nicolae
– 1821», Sfânta Evanghelie tipărită la Mănăstirea Neamţului în 1821, legată în argint,
policandrul cu 32 de lumânări adus de la Dresda, icoana Maicii Domnului lucrată în
argint, cele două clopote: unul din 1970 (de mari dimensiuni, având scris cu litere
latine «Sfântul Spiridon» şi unul din 1933”50 .
Dintre slujitorii bisericii s-au păstrat numele următorilor: „preotul Eftimie
(înainte de 1820), preotul Arghir (între 1820-1846), preotul Vasile Hanganu (18461876), preotul Gheorghe Hanganu (între 1876 şi 1924, cu unele întreruperi) şi Ştefan
Paraschiv (între 1924-1930)”51 . Precizăm că preotul Gheorghe Hanganu a activat atât
în Parohia Sfântul Spiridon cât şi la Parohia Lăloaia, „după ce biserica de aici a
45
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format împreună cu biserica din Şupan în 1924, Parohia Lăloaia”52 . Construcţia
bisericii „Sfântul Spiridon”, a suferit mai multe modificări, cele mai importante fiind
cele de „după anul 1990, când i s-a supraînălţat acoperişul şi turla, adăugându-se şi o
casă parohială, prin grija preotului paroh Alexandru Maxim”53 .
Tot din această perioadă datează refacerea picturii din interior şi reparaţiile
zidurilor din exterior.
O altă construcţie bisericească deosebită este reprezentată de biserica din
Şupan, având astăzi hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. De-a lungul timpului,
construcţia din lemn a fost reparată de mai multe ori.
În anul 1982 cu ocazia unei asemenea reparaţii „s-a găsit între pereţii de lemn
un pomelnic pe o foaie de hârtie, aşezată pe o scândură cu dimensiunea de 11 x 35 cm
scris cu litere chirilice”54 . Pe respectiva foaie „s-au descifrat zece nume de bărbaţi şi
femei, nume obişnuite pe raza oraşului Comăneşti cum ar fi: Maria, Varvara, Aniţa,
Maranda, Ardeleanu, Moisă, Chiriac, Stoica, Ion”55 .
În anul 1983 „clădirii bisericii i se adaugă un turn pentru clopote şi anexe
pentru serviciile necesare cultului creştin ortodox”56 sub conducerea preotului paroh
Matei Cornel şi sprijinul enoriaşilor.
În cartierul Leorda, am amintit deja de existenţa construcţiei din secolul al
XVIII-lea, „realizată din lemn de stejar şi brad”57 . Aceasta „a fost mărită în anul 1901
şi reparată în ultimii ani”58 . Forma iniţială a construcţiei era de corabie având „pereţii
tapetaţi cu scânduri atât în exterior cât şi în interior”59 .
Catapeteasma era din lemn sculptat, vopsit şi poleit, „pictura fiind realizată de
pictorul Gheorghe Constantinescu, în anul 1901”60 . Dintre obiectele deţinute de
biserică, la începutul secolului al XX-lea, amintim: „sfântul potir, Sfânta Cruce, un
clopot mic din 1790 având următoarea înscripţie «PER VULNERA CRISTI
TRIUMFA VITA»61 . Cei mai importanţi slujitori ai lăcaşului din Leorda au fost:
preoţii Gherasim Vasile şi Ardeleanu Alexandru (jumătatea secolului al XIX lea),
preotul Hanganu (începutul secolului al XX-lea) şi Ion Nistor (între 1909 şi 1948)”62 .
În prezent, în apropierea vechii biserici, se află în construcţie o nouă biserică începută
în anul 1995, prin grija preotului paroh Cucu”63 .
O altă construcţie bisericească din Comăneşti care impresionează prin
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simplitate dar masivitate „este cea din cartierul Lăloaia, având hramul «Sf.Maria»,
construită între anii 1908-1928”64 . Construită prin grija preotului Gheorghe Hanganu,
această biserică „a fost realizată în două etape din cauza izbucnirii primului război
mondial”65 , până la acoperiş începând din anul 1908 până la primul război mondial,
apoi finisată şi inaugurată în 1928. Construcţie masivă din cărămidă, această biserică
se înscrie în stilul specific bisericesc ortodox din zonă, atât în ceea ce priveşte
structura cât şi ornamentele interioare (pictura murală, icoanele). Această biserică „a
îndeplinit din anul 1924 rolul de biserică parohială, în condiţiile construirii Parohiei
Lăloaia, prin decret regal”66 .
Trebuie precizată contribuţia la construirea bisericii din Lăloaia a primarului
Toma Lascăr, „care a îndeplinit această funcţie atât în Comăneşti, cât şi în Lăloaia”67 .
În incinta acestei biserici se află un monument dedicat eroilor din primul război
mondial, construit între anii 1933-1938”68 .
Mare parte din documentele existente în arhiva parohiei au fost distruse în
timpul primului război mondial, în urma unui incendiu în anul 1917. Alţi preoţi care
au slujit în această parohie au fost Gheorghe Bogoride şi Gheorghe Grigoraş (în prima
jumătate a secolului al XX-lea). Între anii 1991-1999, clădirii bisericii din Lăloaia i sa adăugat o casă praznicală, lucrările fiind conduse de preoţii Acostăchioaie Vasile şi
Lungu Georgel69 .
Un ultim monument de arhitectură bisericească este reprezentat de biserica din
Vermeşti (cartier al Comăneştiului), având hramul „Sfântul Ilie”. Construcţia masivă
din piatră şi cărămidă îl are ca şi „ctitor pe preotul Ion Nistor şi datează din perioada
1925-1935”70 . Elementul distinctiv al acestei biserici este reprezentat de pictura
interioară, cu elemente specific bizantine.
Din punct de vedere ierarhic, „această biserică a fost subordonată la începutul
secolului al XX-lea biserici din Leorda”71 şi implicit clerului de aici, Vermeştiul fiind
o aşezare cu o populaţie destul de mică.
Precizăm că alături de creştinii ortodocşi au existat în Comăneşti şi creştini
catolici, stabiliţi în zonă, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Existenţa catolicilor în zonă este „atestată în statisticile catolice dintre anii
1850-1900, care menţionează separat cele două aşezări: Comăneşti şi Podei”72 . În
ceea ce priveşte originea catolicilor din zonă se afirmă următoarele: „ei sunt urmaşii
funcţionarilor şi ai personalului tehnico-administrativ de la exploatările forestiere şi
carbonifere, precum şi de la centrele de cale ferată de pe Valea Trotuşului”73 .
Prima biserică catolică este menţionată în documentele parohiei Pustiana, din
1840: „Komanest, sat ortodox, mare, pe moşia Ghiyka, la 7 ceasuri depărtare de
Pustiana. Are dascăl şi acum se face bisericuţă în cinstea Sfântului Mihail
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Arhanghelul”74 .
Biserica a fost „restaurată în anul 1872 de Carolina Keminger de Lipa, soţia
baronului Keminger de Lipa, coepitrop al averii rămase de la Ana Nicu Ghyka”75 . Nu
există o descriere a acestei biserici catolice, următoarele prezentări făcând referire la
actuala biserică.
Construcţia bisericii actuale a început în perioada interbelică, documentele
precizând rolul „înaltului funcţionar Krajeswiski, reprezentant al Societăţii Anonime,
pentru exploatarea pădurilor Gotz”76 .
Construcţia masivă din piatră, având elemente specifice stilului românesc, „a
fost grav avariată în urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, fiind dărâmat
turnul”77 .
Construcţia bisericii s-a încheiat în anii 1960, iar în anii 1990, i s-a refăcut
turnul specific construcţiilor catolice, dărâmat în urma cutremurului din noiembrie
1940. „Preot paroh al acestei biserici este preotul Purcaru, care a pus bazele unei
biserici catolice şi în zona Vermeşti, după 1989”78 .
„Din punct de vedere ierarhic, catolicii din Comăneşti au depins de Parohia
Moineşti, până în 1993”79 , moment în care existau în zonă „1552 de enoriaşi”80 .
Prezentarea succintă a bisericilor ortodoxe din Comăneşti, existente la
începutul secolului al XX-lea trebuie completată cu informaţiile cu privire la rolul lor
şi al preoţilor în comunitate, bazate în principal pe documentele de arhivă. Pentru
parohiile Sfântul Spiridon din Comăneşti, Lăloaia şi Leorda sunt importante
informaţiile oferite de corespondenţa dintre slujitorii parohiilor şi Protoieria Bacău,
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Episcopia Romanului şi autorităţile civile
locale, respectiv primăriile. Precizăm că informaţiile despre biserica din Şupan şi
Vermeşti sunt prezente în aceleaşi documente, alături de cele referitoare la Lăloaia şi
Leorda, de care au depins din punct de vedere ierarhic, la începutul secolului al XX-lea.
Începutul secolului al XX-lea găsea parohia Sfântul Spiridon în plin proces de
refacere şi construcţie, specific perioadei în care are loc o creştere a rolului bisericilor
în societatea românească.
Astfel, în ianuarie 1906, preotul Gheorghe Hanganu primeşte răspuns de la
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice ca urmare a solicitărilor anterioare ale
acestuia de a i se trimite „planuri-tip pentru clădiri de biserici rurale”81 .
Răspunsul este negativ, datorită numărului mare de cereri din ţară, iar
documentul este semnat de şeful Casei Bisericii, doctor C. Chiricescu. Aceste cereri
ale preotului Gheorghe Hanganu atestă faptul că se încearcă o refacere a clădirii
bisericii, construită la începutul secolului al XIX-lea, iar lipsa acestor planuri nu
permitea începerea oricărei reparaţii.
În octombrie 1906, acelaşi minister trimite în teritoriu textul „legii pentru
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fabricarea şi vânzarea lumânărilor de ceară”82 , precizându-se faptul că trebuiau
organizate licitaţii, „stabilindu-se felul de lumânări ce se vor vinde, în pangar şi preţul
cu care le va vinde”83 . Se avea în vedere faptul că epitropia, după lege, nu poate
fabrica lumânări spre a le vinde”84 , eliminându-se astfel posibilitatea obţinerii de către
biserici a unor fonduri suplimentare, considerate ilegale. Tot cu referire la acest
aspect, într-o adresă din 25 noiembrie 1906, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice trimitea în teritoriu, deci implicit şi parohiei Sfântul Spiridon, „Legea clerului
mirean şi a seminariilor”, punându-se accent pe articolul 355, care preciza
următoarele: „prin veniturile parohiale se înţeleg şi ofrandele benevole ce se aduc în
biserică, fie la proscomidie, fie la mir, fie în alt fel”85 . De asemenea, se preciza că
„aceste venituri sau o parte trebuiau să fie împărţite către toţi slujitorii bisericii”86 .
Ca urmare a creşterii numărului de ilegalităţi în domeniul fabricării şi vânzării
lumânărilor destinate cultului religios, Ministerul Cultelor atenţionează prin două
adrese din 25 ianuarie 1907 şi 19 februarie 1907 asupra „amenzilor pe care le pot
primi cei care nu plătesc taxele”87 , aşa cum prevedea articolul 9 din lege.
Grija permanentă a preotului paroh de a reface clădirea bisericii este, se pare,
cauza diferitelor răspunsuri primite de la Ministerul Cultelor, prin Casa Bisericii, pe
parcursul lunii mai 1907. Astfel se precizează că pentru orice lucrare trebuie să aibă la
bază „un contract cu arhitecţii cunoscuţi care au dreptul pentru refacerea bisericilor”88
şi trebuie anunţate atât Ministerul de Interne cât şi Prefecturii Bacău. De asemenea,
preotul este atenţionat că atunci „când vi se va prezenta cineva pentru contractare să
comunicaţi numai decât Prefecturii, care are ordin de la Ministerul de Interne şi numai
după ce Prefectura vă va da încunoştiinţarea […] să încheiaţi contract, iar
Administraţia Casei Bisericii, înainte de începerea lucrării, să trimiteţi copie de pe
contract şi de pe ordinul de autorizare al Prefecturii” 89 . Aceste precizări apar într-o
perioadă în care unii constructorii încercau să încheie contracte avantajoase fără a
plăti taxele aferente statului român. Ordinul respectiv era semnat de ministrul de
resort, P. Gârboviceanu.
În aceaşi corespondenţă cu Ministerul Cultelor din perioada mai-iunie 1910, se
pune problema unui schimb de teren între primărie şi parohia Sfântul Spiridon
„pentru construirea unei şcoli în zona Lăloaia”90 .
Aspectele vieţii religioase constituie astfel o parte a istoriei naţionale dar şi a
comunităţii locale.
Aspects de la vie religieuse du Comăneşti
Resume
L’auteur presente quelques aspects de la vie religieuse du Comăneşti.
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DREPTURILE OMULUI ŞI LIBERTĂŢILE RELIGIOASE ÎN
ROMÂNIA. O PERSPECTIVĂ AMERICANĂ (1981-1987)
Gheorghe I. Florescu
Odată cu înglobarea României, fără a se ţine cont de voinţa ei, în sfera de
dominaţie a Kremlinului, urmată de o comunizare brutală, religia a devenit un
subiect de dispută între o ideologie a servituţii primare şi identitatea unei naţiuni
al cărei trecut nu poate fi înţeles fără a se avea în vedere componenta lui
spirituală. Treptat, această gravă intruziune străină a luat forme dintre cele mai
neaşteptate şi dramatice, prin care s-a urmărit, cu obstinaţie, compromiterea
religiozităţii prin impunerea forţată a unei dogme politice, ca pe un crez al unui
individ obligat să devină ateu. Doctrina comunistă, care propăvăduia un
bigotism propriu dezumanizării şi solidarităţii proletare, substituite drepturilor
omului, şi-a propus, ca o condiţie sine qua non a unei „victorii” totalitare, să
compromită şi apoi să interzică românilor libertatea lor religioasă şi de
conştiinţă. Încă de la început chiar, între ocupantul anarhizant şi credinciosul
căruia i se repeta zilnic un refren cu intonaţii hipnotice, s-a ajuns la o
confruntare inevitabilă, cu manifestări atavice, afişate de „eliberatori”.
Autorităţile comuniste din România, adepte necondiţionate ale ocupantului
liber-cugetător, au declanşat o ofensivă necruţătoare împotriva tuturor
confesiunilor definitorii pentru români, pentru a-şi impune dogmatismul lor
politic, potrivnic profilului naţional. S-a ajuns astfel la o deformare progresivă,
prin mijloace coercitive, a tuturor instituţiilor din domeniul educaţiei,
învăţământului, culturii etc., recurgându-se, treptat, la suspendarea unor culte şi
la punerea în practică a celor mai neaşteptate măsuri de distrugere a diferite
lăcaşe de cult, precum şi la interzicerea oficială a participării românilor la
tradiţionala viaţă confesională. Între antireligiozitatea ideologică a regimului
politic comunist şi români s-a ajuns la un conflict deschis, afirmat în modalităţi
diferite, care a luat forme din cele mai grave. Religia a fost eliminată din şcoli,
cărţile care aveau vreo legătură cu credinţa au fost interzise, multe biserici au
fost închise şi chiar dărâmate, numeroşi fruntaşi ai vieţii ecleziastice au fost
arestaţi şi încarceraţi, unele culte au fost declarate ilegale etc. Aşa cum era şi de
aşteptat, în aceste condiţii s-a ajuns la o confruntare manifestă şi foarte dură
între credincioşi şi autorităţile comuniste, care a evoluat către forme de
manifestare ce se repercutau, evident, asupra identităţii naţionale. În cele patru
decenii şi jumătate de comunism, numeroşi credincioşi au fost obligaţi să
accepte sacrificii greu imaginabile azi, pentru a-şi afirma identitatea şi
demnitatea, inseparabile de religie. Primitivitatea antireligioasă a comunismului
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a devenit o evidenţă incontestabilă atunci când a recurs la suprimare, pentru a-şi
demonstra pretinsa superioritate, care era de fapt o monomanie sanguinară.
În anii de după 1989, istoricii, politologii, oamenii de litere şi diverse
personalităţi din lumea confesională, bineînţeles, au încercat să reconstituie
drama nesfârşită a credincioşilor din România şi modaliăţile prin care aceştia sau împotrivit unui regim politic antinaţional, care a încercat a se subroga
bisericii, libertăţilor religioase şi drepturilor omului. Un nume care s-a
evidenţiat, începând cu anul 1978, printre cei care şi-au afişat în mod public
adversitatea faţă de politica anticofesională a regimului comunist a fost
Profesorul Petru Cocîrţeu, remarcat, petru atitudinea sa contestatară, de unii
istorici şi diplomaţi din Anglia, S.U.A., Franţa şi România 1 . După o activitate
recunoscută, desfăşurată în rândul comunităţii baptiste din Caransebeş, Petru
Cocîrţeu a devenit o persoană „incomodă” pentru autorităţile comuniste, atunci
când a compărut, la 2 aprilie 1978, printre semnatarii declaraţiei de fondare a
Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Drepturilor Religioase şi de
Conştiinţă 2 . Militând pentru încetarea persecuţiilor religioase în România, el a
fost arestat în ziua de 15 octombrie 1978, la Caransebeş, şi condamnat la 25 de
ani de închisoare, pedeapsă comutată în cele din urmă la un an de detenţie, din
lipsă de probe. Intrigate de statornicia şi justeţea demersului său, precum şi de
ecoul declanşat de apelul A.L.R.C., intitulat Încetaţi prigoana, oficialităţile
locale i-au sugerat la un moment dat să plece din ţară. Refuzul repetat a atras
după sine înscenarea unui accident rutier, din care a scăpat ca prin minune,
rămânând însă cu urmări grave pentru toată viaţa. La 8 februarie 1981 a părăsit
ţara, ajungând la New York City o săptămână mai târziu, pentru a se muta, nu
după mult timp, în California. La 4 aprile 1981, conferenţia deja la San
Francisco, despre persecuţiile religioase din România comunistă. Odată ajuns în
America şi-a reluat vechea misiune şi, aşa cum singur va recunoaşte, „am
organizat conferinţe, mitinguri, am făcut tot felul de intervenţii, am scris şi am
vorbit la Departamentul de Stat, la Congresul Statelor Unite, precum şi la
diferite organizaţii americane şi […] internaţionale, pentru a-i ajuta pe creştinii
1
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din România” . La 8 iunie 1981, a adresat un raport Casei Albe, Congresului
S.U.A. şi Amnesty International, din Londra, în care descria tratamentul aplicat
creştinilor din România de către Securitate. La începutul aceleiaşi veri, s-a
stabilit în Akron, Ohio, unde a continuat ceea ce începuse la San Francisco.
Trebuie precizat că între timp, A.L.R.C.-ul fusese reorganizat în S.U.A., de
către Pavel Nicolescu, expulzat din România în 1979. Nu trebuie uitat că în acea
vreme oficialităţile americane se arătau foarte interesate de modalitatea în care
erau respectate drepturile omului şi libertăţile religioase în ţările comuniste din
Europa, punându-se un accent deosebit pe realităţile confesionale, transformate
într-o chestiune controversată, care depăşise de mult stadiul unei dispute
teoretice 4 .
Demersul iniţiat de Petru Cocîrţeu, abia descins în Lumea Nouă, a
beneficiat, prin urmare, de un context internaţional favorabil, afirmat atât în
spaţiul american, cât şi în cel al Europei de Vest. Peseverent şi animat de cele
mai înalte şi curate sentimente umane, atribute definitorii pentru un lider, el a
reuşit să determine, prin întraga sa activitate, declanşarea unui curent de opinie
favorabil credincioşilor baptişti din România, dar nu numai lor, afişat de cele
mai înalte instituţii de stat din S.U.A. şi din Europa. Scrisorile pe care le
publicăm cu această ocazie, care relevă consecinţa imediată a acţiunii
întreprinse de Petru Cocîrţeu, au o importanţă deosebită pentru cunoaşterea
dimensiunii exacte a dramei românilor din acei ani. Problematica abordată de
această corespondenţă nu era una strict protocolară, deoarece reclama o
implicare instituţionalizată a destinatarilor. Depeşele în discuţie aveau în primul
rând un rost informaţional, dar fiecare sugera adoptarea unei atitudini oficiale.
Şi nu doar de consolare circumstanţială, ci una care să atragă după sine o
ameliorare a unei stări de fapt ce nesocotea credinţa unei naţiuni, adică
dominanta ei cea mai de preţ, care-i fixează locul cuvenit pe harta lumii
creştine. Fiecare scrisoare din cele transcrise aici ne face să înţelegem că autorii
lor erau destul de informaţi asupra intruziunilor şi a discriminărilor care grevau
realităţile confesionale ale României comuniste. Semnificaţia acestor scrisori
este una deosebită, întrucât semnatarii lor erau nişte personalităti dintre cele mai
înalte în ierarhia administraţiei şi Establishment-ului american: Casa Albă,
Congresul Statelor Unite, Departamentul de Stat, înalte instituţii internaţionale,
precum: Amnesty International (Londra) şi Amnesty International U.S.A. (New
York City), Christian Solidarity International (Zurich), Nations Unies. Haut
Commissariat pour les Réfugiés (Geneva), Commission on Security and
Cooperation in Europe. Congress of the United States (Washington, D.C.) etc.
Întrucât corespondenţa lui Petru Cocîrţeu era purtată la nivele atât de înalte,
oficialii cărora li se adresa el erau figuri dintre cele mai reprezentative ale anilor
’80: George Bush, Vicepreşedinte al S.U.A., Edward M. Kennedy, Jesse Helms,
3
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Alan Cranston, John Glenn şi Alfonse M. D’Amato, senatori ai S.U.A., Dante
B. Fascell şi Mary Rose Oakar, membri ai Camerei Reprezentanţilor, Mircea
Maliţa, Ambasador al României în S.U.A., înalţi funcţionari ai Biroului
Vicepreşedintelui S.U.A., Departamentului de Stat, Amnesty International
(West-Germany), Amnesty International U.S.A. (New York City), Naţiunilor
Unite (Geneva), Senatului Statului Kentucky (Frankfort, Kentucky) şi ai
Comisiei de Securitate şi Cooperare în Europa (Washington, D.C.) etc.
Nici una dintre scrisorile pe care le avem în vedere nu are un caracter
eminamente personal, aşa cum am mai afirmat, întrucât fiecare a fost suscitată
de o realitate cu particularităţi naţionale şi internaţionale, care caracteriza un
sistem politic retrograd şi o epocă necunoscută încă îndeajuns şi care continuă a
provoca opinii controversate sau chiar contrare adevărului istoric. Cele 24 de
texte, cu valoare incontestabilă de document, se vor adăuga altor mărturii
asemănătoare, apropiindu-i pe cei interesaţi de o problemă actuală şi azi,
întrucât zilnic apar întrebări ce aşteaptă un răspuns ce nu mai poate fi amânat.
Chiar de la început, oficialităţile contactate de Petru Cocîrţeu s-au arătat
impresionate de faptul că în România persecuţia practicată în sfera vieţii
religioase era deosebit de gravă şi deci inacceptabilă, citându-se, nu întâmplător,
cazul Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa. La 29 iunie 1981, senatorul
Gesse Helms îi comunica lui Petru Cocîrţeu că l-a înştiinţat pe ambasadorul
român din Statele Unite despre situaţia drepturilor omului în ţara sa şi că va
continua să-l impulsioneze pe Secretarul de Stat pentru a comunica guvernului
de la Bucureşti „profunda noastră dezolare” în această chestiune. În acelaşi sens
se pronunţa şi Amnesty International, la 20 iulie 1981. William D. Eckert, apoi,
îi comunica, la rândul său, din partea lui George Bush, Vicepreşedinte al
Americii, că va informa Departamentul de Stat asupra situaţiei din România. În
scrisoarea sa din 5 august 1981, senatorul Edward M. Kennedy, avertizat asupra
anormalităţilor evidenţiate de realităţile româneşti din sfera drepturilor omului,
se arăta încrezător în soluţionarea lor.
O altă problemă discutată în aceste scrisori era aceea care se referea la
demolarea a doua biserici baptiste, caz semnalat Ambasadei americane din
Bucureşti, pentru eventuale investigaţii. În aceeaşi scrisoare, Robert W. Becker
ridica chestiunea dreptului de a emigra, arătându-se la curent cu „cazul”
Gheorghe Calciu-Dumitreasa. La 5 decembrie 1984, Vicepreşedintele S.U.A. îl
înştiinţa pe Petru Cocîrţeu că „am cerut oficialilor de la Departamentul de Stat
să investigheze toate declaraţiile privitoare la violările drepturilor omului care
au fost aduse la cunoştinţa mea”, trimiţând scrisoarea pe care o avea în vedere
Departamentului de Stat. În consecinţă, la 7 februarie 1985, Thomas A. Lynch
Jr., de la Departamentul de Stat, îi scria lui Petru Cocîrţeu, răspunzând scrisorii
acestuia, care îi parvenise prin intermediul lui George Bush, că „oficialii
Statelor Unite, de la toate nivelele, atrag cu regularitate atenţia guvernului
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român asupra interesului nostru profund asupra libertăţii de exprimare religioasă
în România”, promiţând a se interveni din nou în acest sens. Mai mult decât
atât, la 25 martie 1985, Dante B. Fascell, Chairman al Comission on Security
and Cooperation in Europe, cu sediul în Washington, D.C., i se adresa lui Mary
Rose Oakar, membră a Camerei Reprezentanţilor, care îi scrisese despre
problemele a două familii din România, subliniind că instituţia pe care o
reprezenta a informat Congresul S.U.A. despre diferitele inconveniente cu care
se confruntau credincioşii din România. Mary Rose Oakar, la rândul ei, îi scria
lui Petru Cocîrţeu, informându-l că s-a adresat autorităţilor române şi U.S.
Congressional Helsinki Commission, cerându-le implicarea în chestiunea
credincioşilor din România şi din alte ţări din Europa de Est, conchizând că
atitudinea oficililor români este departe de cea aşteptată.
În afară de documentele care îl privesc nemijlocit pe dl. Petru Cocîrţeu,
acela interesat de problematica acestei corespondenţe va putea consulta şi
câteva scrisori care nu i-au fost adresate lui, dar care au o legătură directă cu el
sau au fost prilejuite de campania sa de informare a oficialităţilor americane
asupra realităţilor confesiunii baptiste din România. Pe lângă cele pe care le-am
menţionat deja, remarcăm intervenţia lui Gene Huff, funcţionar republican la
Kentucky State Senate, care îi aducea la cunoştinţă Ambasadorului Mircea
Maliţa, la 10 ianuarie 1984, că în România s-au petrecut „doua incidente”, din
sfera libertăţilor religioase, rugându-l să investigheze cazurile respective. La 11
martie 1985, Mary Rose Oaker îl informa pe Ambasadorul David B.
Funderburk asupra necazurilor unei familii de baptişti din Arad, care solicita
viza americană. Un caz asemănător era semnalat şi de Alfonse M. D’Amato, la
29 mai 1985. O lună mai târziu, James McDonald i se adresa unui pastor baptist
din Kent, Ohio, mulţumindu-i pentru „scrisoarea privitoare la situaţia creştinilor
din România” şi asigurându-l că oficialităţile americane vor acţiona în vederea
dobândirii de către credincioşii din România a drepturilor lor, în acord cu
deciziile adoptate în acest sens la Helsinki şi Madrid.
Următoarele texte sunt nişte notificări, datate 25 şi 27 septembrie, dar şi 3
octombrie 1985, ale Comisiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, din
cadrul Congresului Statelor Unite, şi privesc două familii de români care aveau
dificultăţi cu oficialităţile din ţara lor în încercarea de a emigra în America. În
sfârşit, ultima corespondenţă pe care o avem în vedere poartă data de 26
februarie 1987 şi a fost emisă de directorul Biroului pentru Afacerile Europei de
Est şi ale Iugoslaviei, din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite,
referindu-se la tratamentul credincioşilor din România şi încheind cu
încredinţarea că vor fi exercitate presiuni asupra guvernului român pentru
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor religioase.
Scrisorile pe care le transcriem în continuare ni se înfăţişează, azi, ca
nişte istorii din alte vremuri, care, odată cu trecerea anilor, vor dobândi,
neîndoielnic, o conotaţie mai complexă. Dincolo de consemnarea, frustă de cele
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mai multe ori, a unor situaţii tragice, fiecare din aceste depeşe este o atenţionare
foarte serioasă adresată oficialităţilor române, dar şi unor înalte instituţii
internaţionale, asupra regimului drepturilor omului şi a libertăţilor religioase
care au funcţionat în ţara noastră în anii dictaturii comuniste. Campania de
sprijinire a unor indivizi sau familii, cu „probleme”, nu urmărea doar
soluţionarea acelor câteva „cazuri” izolate şi aparent întâmplătoare, ci afirmarea
unei atitudini principiale, exprimată la nivelul celor mai înalte foruri de decizie
din S.U.A. şi Europa, în sfera comportamentului abominabil exercitat de
regimul de la Bucureşti faţă de toţi românii, nu numai faţă de baptişti. Fiecare
scrisoare, chiar dacă are în vedere un nume sau un context special, evidenţiază o
reacţie subsumată unei politici în centrul căreia era situat întotdeauna individul,
cu drepturile lui, şi nu o ideologie internaţionalistă, care eluda un principiu
esenţial al drepturilor omului. Aşa cum se înţelege uneori din scrisorile în
discuţie, străduinţele înalţilor demnitari americani şi europeni, angajaţi în
încercarea de a impune autorităţilor române respectarea unor drepturi
fundamentale, erau urmate doar arareori de o soluţionare acceptabilă măcar pe
moment. Privite din această perspectivă, intervenţiile lui Petru Cocîrţeu
dobândesc o semnificaţie aparte, iar numele lui împrumută ceva din aura proprie
liderilor autentici. Dacă încercările unei singure persoane s-au soldat cu atâtea
reacţii, exprimate de cei mai înalţi demnitari ai administraţiei şi vieţii publice
americane, ne putem întreba, cu îndreptăţire, ce schimburi de mesaje au
intervenit, de-a lungul anilor, între oficialităţile de vârf ale sferelor politice şi
diplomatice americane şi române, în chestiunea drepturilor omului şi a
libertăţilor religioase din ţara noastră 5 .

5

Toate scrisorile sunt semnate de autori.
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I
JESSE HELMS
NORTH CAROLINA
United States Senate
Washington, D.C. 20510
June 29, 1981

Mr. Petru Cocîrţeu
2120 Laura Avenue
San Leandro, California 94577
Dear Mr. Cocîrţeu:
I thank you very much for your recent letter documenting the savage persecution of
believing Christians that is underway in Romania.
I have received many letters about this in recent months, and notably about the harsh
treatment of Father Calciu.
I have conveyed my concern about the human rights of all these people to the Romanian
Ambassador; and I will continue to urge our own Secretary of State to convey to the government
of Romania our profound distress about the suffering arbitrarily imposed on individuals for no
other reason than their religious faith.
I hope you will convey to your Christian colleagues here and in Romania my deep interest
in their welfare and my prayers that the Lord will renew their strenght as they continue to give
Christian witness in a land of persecution.
With kind regards.
Sincerely,
Gesse Helms
JESSE HELMS:on
II
AMNESTY
INTERNATIONAL
International Secretariat, 10 Southampton Street, London WC2E 7HF, England
Telephone: 01-836 7788 Telegrams: Amnesty London Telex: 28502
United Nations
Human Rights Award
20 July 1981
Petru Cocîrţeu
2120 Laura Avenue
San Leandro, CA 94577
USA
Dear Petru Cocîrţeu,
Thank you for sending us the circulars providing information on religious persecution in
Romania. As you are aware, Amnesty International has adopted a number of individuals
mentioned in the circular as prisoners of conscience and Amnesty International groups in a
number of countries have been campaigning on their behalf.
We are concerned about the information provided in your circular that Father Gheorghe Calciu
Dumitreasa is presently held in Rahova prison. According to the information received by us in
February 1981, Father Calciu was transferred to the Jilava Prison Hospital at the end of 1980. Can
you please let us know if your information that he is presently in Rahova prison means that he
was transferred to Rahova after having been treated in the Jilava Prison Hospital? Do you know
the date of his transfer.
We would also be interested to receive any further information you may have on the cases of the following
individuals mentioned in your circular: Pavel Brădeanu, Buduşel Cornel, Munteanu Nicolae and Ionel
Prejban. We are enclosing a number of „Prisoner Data Questionaires” for this purpose.

172

Gheorghe I. Florescu

For your information, we have been informed from a number of sources that Father Godo was
released from prison sometime at the end of April after a new investigation into his case had been
instituted.
Waiting to hear from yoy.
With best wishes,
Anna Weinfeld
Research Department
Cc: Ion Pator
Emil Vlad
1083 Melcher Street
No. 300 Elmhurst Street
Apt. 8 Hayward CA 94544
San Leandro CA 94577
III
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT
WASHINGTON
August 3, 1981
Mr. Petru Cocîrţeu
2120 Laura Avenue
San Leandro, California 94577
Dear Mr. Cocîrţeu:
Thank you for your letter to the Vice President concerning the treatment of christians in Romania.
It was thoughtful of you to write the Vice President and he appreciates your taking the
time to do so. I have taken the liberty of forwarding your letter to officials in the Department of
State so that they might look into the situation you describe and correspond with you directly.
With best wishes,
Sincerely,
William D. Eckert
Lieutenant Colonel, USAF
Military Assistant/Aide
to the Vice President
IV
EDWARD M. KENNEDY
MASSACHUSETTS
United States Senate
Washington, D.C. 20510
August 5, 1981
Mr. Petru Cocîrţeu
2120 Laura Avenue
San Leandro, California 94577
Dear Mr. Cocîrţeu:
Thank you for your informative letter regarding the situation in Romania. I share your
deep concern over the continuing persecution of innocent Romanians.
The Romanian Government has permitted increasing numbers of its citizens to emigrate
to the United States and has proved particularly responsive to family reunification requests.
Recently I have been able to help secure the emigration of Nicolae Dascălu, the famous unionist,
as well as the Mihai Bărbulescu family.
I am hopeful that we can make further progress in U. S. – Romanian relations, particularly
in the field of human rights and in cases such as those you describe.
Thank you again for writing, and best wishes,
Sincerely,
Edward M. Kennedy
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V
DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20520
September 9, 1981
Dear Mr. Cocîrţeu:
Your recent letter to the Vice President concerning the treatment of Christians in Romania
has been referred to me for reply.
The reports of the closure or demolition of Baptist churches in Cloşani and Motru have
passed the information in your letter to the Embassy in Buchurest for further investigation.
I have also sent the list of names of Romanian Christians interested in emigrating from
Romania to our Embassy with the request that it provide all appropriate assistance to them. It is
the policy of the United States to encourage the Romanian Government to permit individual
Romanians to emigrate to countries of their choice. We trust that our efforts on the behalf of all
Romanians wishing to emigrate will assist them to obtain permission to leave Romania in an
unhindered and expeditious manner.
The Department of State is very familiar with the case of Father Gheorghe Calciu, and has
release from prison. It is our present undestanding that he is in relatively good health in
Bucharest. We hope that our efforts on his behalf will bring about his release in the near future.
The Department is also familiar with the case of the five Romanians arrested for
attempting to smuggle Romanian language bibles into the Soviet Union for distribution to
Romanian speakers living in Moldavia. The five individuals whom you list in your letter were
sentenced for illegal possession of foreign currency, bribing or attempting to bribe border
officials, and smuggling. It is our understanding that their fines have been paid by fellow
believers in Romania, and that efforts are being made to reduce their sentences. Under the
circumstances it would not appear appropriate for the United States Government to intervene on
their behalf.
Sincerely yours,
Robert W. Becker
Romanian Desk Officer
Cc: American Embassy Bucharest
Mr. Petru Cocîrţeu,
2120 Laura Acenue,
San Leandro, CA 94577.
VI
AMNESTY INTERNATIONAL
Petru Cocîrţeu
2120 Laura Avenue
Sektion der Bundesrepublik Deutschland e. V
San Loredano, CA 94577
USA
Bezirk 3890 Gruppe 1642
Dear Petru Cocîrţeu,
Unfortunately, we got Your address so late from the International Secretariat of amnesty
international, that we could not approach You sooner. We, one of the three ai-groups, which had
adopted You during Your imprisonment in 1978, are interested, whether we could help You in
any form. If so, please let us know.
Furthermore, we are eager to learn; for our further work to help prisoners for religious, political or
ethnical reason; whether You know during Your imprisonment, that amnesty international was
engaged in Your case. Did prisoners in general know about ai’s work. Your information could
certainly give us valuable hints to improve our methods to help innocent captives and could teach
us a lot about our work’s effect on the imprisoned.
We hope, that now – being in the United States – You have the chance to practise Your religion
freely, without any repression.
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With the best wishes and the hope to hear from You soon.
Gerhard Zotz
Our address:
(for the ai-group Marktoberdorf)
ai-Group 1642 c/o Gerhard Zot
Bahnhofring 2
8955 Aitrang
West-Germany
VII
ALAN CRANSTON
CALIFORNIA
United States Senate
Washington, D.C. 20510
February 22, 1982
Mr. Petru Cocîrţeu
1083 Melcher Street
San Leandro, California 94577
Dear Mr. Cocîrţeu,
Thank you for your letter to Senator Jackson who passed it along to me. I very much appreciate
your kind offer of assistance to provide me with information cocerning the human rights situation
in Romania. I will certainly keep your offer in mind. I have also taken the liberty of sending your
letter to the Department of State, the agency responsible for preparing an annual country report
on human rights.
In the meantime, I continue to work with the State Department on human rights cases and to join
in efforts encouraging the Romanian government to improve its human rights record and
emigration policy.
I appreciated hearing from you.
With best wishes,
Sicerely,
Alan Cranston
VIII
JESSE HELMS
NORTH CAROLINA
United States Senate
Washington, D.C. 20510
May 5, 1982
Mr. Petru Cocîrţeu
41 Cambridge Avenue
San Leandro, CA 94577
Dear Mr. Cocîrţeu:
Many thanks for your letter of February 16 calling to my attention the ongoing
persecution of Christian believers in Romania. I am grateful to have the documentation about
these Romanian citizens and will see that it used to maximum effect in our dealings with the
government of Romania.
With kind regards.
Sincerely,
Jesse Helms
JESSE HELMS: opn
IX
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AMNESTY INTERNATIONAL U.S.A. MIDWEST REGIONAL OFFICE
407 S. Dearborn, Rm. 500
National Section Office
304 West 58th Street
Chicago, IL 60605
New York, NY 10019
312/427-2060
March 8, 1983
Mr. Petru Cocîrteu
709 S. Lincoln
Kent, Ohio 44240
Dear Mr. Cocîrţeu:
I am writing to confirm your participation in the 1983 Amnesty International Midwest Regional
Conference in Chicago on April 15-17. We are delighted that you have agreed to appear on the program.
As is indicated on the enclosed brochure, you will be speaking at a public forum on Friday, April
15. We would like for you to speak about 15-20 minutes on your experiences related to human
rights violations in Romania.
On Saturday, April 16, we are anticipating that you would be available to participate in the
opening plenary and the noon-hour country sessions in which your knowledge of Romania would
be most helpful. In addition, I know that our members would appreciate having the opportunity to
speak informally with you at the Social Hour and the International Fiesta on Saturday evening.
We shall cover your travel expenses to and from Chikago, and we will provide food and lodging
for you through Sunday afternoon, April 17.
I will be contacting you again in the next several weeks with more specific details. In the
meantime, if you have any questions or comments, or if you would like additional information,
please feel free to contact me.
I look forward to meeting you.
Warm regards,
Doris E. Strieter
Midwest Director
X
NATIONS UNIES
Haut Commissariat
Pour les Refugies
Télégrammes: HICOMREF
Télex: 27492 UNHCR CH
Téléphone: 31.02.61
CYP/24/3/M

UNITED NATIONS
High Commissioner
for Refugees
Palais des Nations
Ch-1211 Genève 10

Nicosia, 25 March 1983
Dear Reverend Cocîrţeu
We thank you for your letter dated 3 March 1983 concerning Dr. Gheorghe Ştefan and family.
For your information Dr. Ştefan has left Cyprus and has proceeded to Athens where his
case will be viewed for migration to another country.
A photocopy of your letter has been sent to our Branch Office in Athens and UNHCR
Headquarters, Geneva.
We would like to add that it is always gratifying to receive letters such as yours
concerning your compatriots who pass through our office and we feel that the interest you have
shown will indeed greatly alleviate the hardship of their plight.
Thank you, once again, for the interest you have shown.
Yours sincerely
S. Halim
Chief of Mission in Cyprus
XI
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United States Department of States
Washington, D.C. 20520

December 1, 1983
Mr. Petru Cocîrţeu
P. O. Box 3192
Kent, Ohio 44240
Dear Mr. Cocîrţeu:
Thank you for your letter of November 20 concerning fourteen persecuted Christian
families in Romania. I appreciate your bringing this information to my attention.
I am sending copies of your letter and the attachment to the American Embassy in
Buchurest and to the Department of State’s Bureau of Human Rights and Humanitarian Affairs,
since they too will be interested to have the information which your provided.
Sincerely,
Jonathan B. Rickert
Country Officer for Romania
Cc: Amembassy Bucharest
HA
XII
Kentucky State Senate
GENE HUFF
District 21

January 10, 1984
Capitol Building
Frankfort, Kentucky 40601
Telephone (502) 564-2450
P. O. Box 693
London, Kentucky 40741
(606) 864-4995

Mircea Malitza
Ambassador of the Socialist Republic of Romania
1607-23rd Street, NW
Washington, D.C. 20008
Dear Ambassador Malitza:
On the heels of my other letter, I was deeply disturbed to learn of two incedents that have
alledgely just happened in Romania.
First of all, it has been reported to me that a Mr. Nicola<e> Tr<a>ian Bogdan, age 25 of
Timo Suero 6 has been murderd. This has been widely reported throughout the U.S., and I would
certainly appreciate a response from you regarding it. I had a second call yesterday and was also
informed of a trial that was delayed from last Friday, January 6th until January 27th.
This criminal trial involves a Reverend Iosif Ştefănuţ, St. Dianei #9, Brăila, Romania. Mr.
Ştefănuţ has been charged with the possession of Western Christian literature and also holding
unauthorized religious services with an anti-socialist character.
This man is said to be of impeccable character and I cannot understand the government
position in this matter.
Would you please investigate these cases and let me have a response at your discretion.
Yours truly,
GENE HUFF
Senate Republican Floor Leader
6

Timişoara.
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XIII
THE VICE PRESIDENT
Washington
December 5, 1984

Mr. Petru Cocîrţeu
Post Office Box 3192
Kent, Ohio 44240
Dear Mr. Cocîrţeu:
Thank you for your recent letter concerning the Tirlescu 7 and Pavel families in Romania.
It was thoughtful of you to write. Your concern in this matter is understood, and I
appreciate your having taken the time to share inormation with me regarding the Tîrlescu 7 and
Pavel familise. I have asked officials at the Department of State to investigate all allegations of
human rights violations which are brought to my attention. I have, therefore, forwarded your letter
to officials at the State Department with a request that they correspond with you directly and that
they provide a copy of their response to my office.
With best wishes,
Sincerely,
George Bush
XIV
United States Department of State
Washington, D.C. 20520
February 7, 1985
Mr. Petru Cocîrţeu
P.O. Box 3192
Kent, Ohio 44240
Dear Mr. Cocîrţeu:
Your letter to Vice President Bush expressing concern about the religious rights situation
in Romania has been referred to me.
I can assure you that U. S. officials at all levels regularly make clear to the Romanian
Government our strong interest in freedom of religious expression in Romania. In some instances,
such as the Romanian authorities’ continued restraint from arresting dissident Baptist pastors, our
contacts with the Romanian Governement have been encouraging and suggest some Romanian
sensitivity to public opinion in the U. S. and Western Europe.
Regardind the individual cases you mention, we understand from the American Embassy
in Bucharest that an annex of the Baptist church at Bistriţa was demolished early last autumn due
to an alleged building code violation. The church itself has not been torn down. We have had
unconfirmed reports that the Baptist church at Găujani (Vîlcea) has been closed, but have had no
word on the possibility of its destruction and have asked the Embassy in Bucharest to check into
the situation. We have no current information on the status of Gavril Tîrlescu or Dragu Pavel in
Caransebeş.
Sincerely,
Thomas A. Lynch, Jr.
Country Officer for Romania
XV
Congress of the United States
House of Representatives
Washington, D.C. 20515
7

Acest nume apare în două forme: Gavril Tîrlescu şi Gavril Târlescu.
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MARY ROSE OAKAR
20th District, Ohio
District Office:
523 Federal Court Building
215 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44114
(216) 522-4927
Washington Office:
2438 Rayburn House Office Building
Washington, D.C. 20515
(202)225-5871

Gheorghe I. Florescu
Commitees:
Banking, Finance and Urban Affairs
Post Office and Civil Service
Chair, Subcommitee on Compensation
and Employee Benefits
Select Committee on Aging
Chair, Task Force on Social
Security and Women
Committee on House Administration
Whip at Large

March 11, 1985
Mr. David B. Funderburk, Ambassador
United States Embassy
AmConGen (Bush)
Bucharest, Romania
APO NY 09213 (BUH)
IN RE: MRS. MARIA GAVRILOVICI
ANA DANIELA GAVRILOVICI
IOAN GABRIEL GAVRILOVICI
Loc. Arad
Str. Calea Romanilor nr. 13-15
Jud. Arad codd 2900
Arad, Romania
Dear Ambassador Funderburk:
The Reverend Pavel Gavrilovici has contacted my office regarding his sister and his children,
capitoned above. He related that he has petitioned for them, but as yet they have not been issued
visas. I have enclosed correspondence relating to his petition.
Miss Gavrilovici is single, she was born in May 31, 1926. She is a devout Baptist and has suffered
religious persecution because of her beliefs. Miss Gavrilovici has worked with the Romanian
Christian Committee Defense of Religious Freedom, doing mission work.
Rev. Gavrilovici is also very anxious to be reunited with his children.
Every consideration given their visa petitions will be grately appreciated.
Please keep my Cleveland office advised of the progress of this matter.
Sincerely,
Mary Rose Oakar
Member of Congress
MRO/fr
Enclosures 8
XVI
COMMISION ON
SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE
Congress of the United States
Washington, D.C. 20515
DANTE B. FASCELL
R. Spencer Oliver
Chairman
Staff Director
ROBERT DOLE
Samuel G. Wise
Co-Chairman
Deputy Staff Director
8

Aceasta este o copie.
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237 House Office Building, Annex 2
(202) 225-1901

March 25, 1985
The Honorable Mary Rose Oakar
523 Federal Court Building
215 Superior Ave.
Cleveland, Ohio 44114
Dear Representative Oakar:
Thank you for your letter regarding the plight of the Tîrlescu, Baloni and Dragu families
in Romania.
As you may know, the Commission was established by the U.S. Congress as an independent
advisory agency mandated to monitor and encourage implementation of all provisions of the Helsinki
Final Act by all signatory states. Accordingly, the Commission has repeatedly informed the Romanian
government of the deep concern generated in the U.S. Congress by the various problems encountered by
individuals and groups seeking to profess and prctice their religion.
Once we are informed of the status of these families by the U.S. Consulate in Bucharest,
the Commission will take every appropriate opportunity to press for the resolution of their cases.
Please be assured that the Commission will continue to do all it can to ensure that
Romania’s believers are accorded their rights under the Helsinki and Madrid accords.
Sincerely,
Dante B. Fascell
Chairman
DBF/jdm
XVII
COMMISSION ON
SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE
Congress of the United States
Washington, D.C. 20515
ALFONSE M. D’AMATO
Michael R. Hathaway
Chairman
Staff Director
STENY H. HOYER
Co-Chairman
Samuel G. Wis
Deputy Staff Director
Mary Sue Hafner
General Cunsel
237 House Office Building, Annex 2
(203) 225-1901
May 29, 1985
Paul Dragu
2227 Buena Vista Ave. #B
Walnut Creek, CA 94596
Dear Mr. Dragu:
The Commission on Security and Cooperation in Europe monitors compliance by
signatory states with the family reunification provisions of the Helsinki Final Act. Therefore, we
are concerned about the restrictions that the Romanian Government imposes on citizens who seek
to exercise their fundamental right to emigrate to countries that are willing to accept them.
However, problems associated with obtaining entry permission from receiving countries
are beyond the purview of the Final Act. The Commission has no authority to intervene on behalf
of individuals who have difficulty entering the United States. That is under the jurisdiction of the
Department of State and the U.S. Immigration and Naturalization Service.
The Commission is aware that a cutback in th special Third Country Processing (TCP)
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program has resulted in a backlog of cases involving Romanian citizens who wish to come to the
United States and is causing undue hardship. As a humanitarian gesture, we have expressed our
concern to the State Department, wich is looking into the problem to see what can be done.
In regard to your particular case, I suggest that you contact the U.S. Consulate in
Bucharest. The address is as follows:
Philip S. Covington, Consul
AMCONGEN (BUCH)
APO New York 09757
Sincerely yours,
ALFONSE M. D’AMATO
Chairman
AMD/od
XVIII
Congress of the United State
House of Representatives
Washington, DC 20515
MARY ROSE OAKAR
20th District, Ohio
Washington Office:
2436 Rayburn House Office Building
Washington, DC 205 15
(202) 225-5871
District Office:
523 Federal Court Building
215 Superior Avenue
Cleveland, OH 44114-1281:
(216) 522-4927

Committees:
Banking, Finance and Urban Affairs
Post Office and Civil Service
Chair, Subcommittee on Compensation
and Employee Benefits

Select Committee on Aging
Chair, Task Force on Social Security and Women
Committee on House Administration
Chair, Task Force on Libraries and Memorials
Secretary, Democratic Caucus
Whip at Large

June 13, 1985
Mr. and Mrs. Petru Cocîrţeu
P.O. Box 3192
Kent, Ohio 44240
Dear Mr. Cocîrţeu:
Thank you for keeping me informed about continuing religious persecution in Romania.
The courage and steadfastness of believers in Romania is inspiring. These people deserve our
support and assistance. As you may know, I have expressed my cocern to Romanian authorities
and to the U.S. Congressional Helsinki Commission. The plight of Romania believers, as well as
others in Eastern Europe who are struggling for their rights, was brought up by U. S. negotiators
at the Helsinki Human Rights Conference that was held recently in Ottawa, Canada.
I appreciate the time you take to let me know about developments in Romania. Although our
influence on Romanian officials is not as great as we would like, it is important that all of us
continue to speak out, to let officials know of our opposition to repression and to let the victims
know we support them.
Sincerely,
Mary Rose Oakar
Member of Congress
MRO:af:cm
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COMISSION ON SECURITY
AND COOPERATION IN EUROPE
Congress of the United States
Washington,D.C. 20515
Michael R. Hathaway
Staff Director
237 House Office Building, Annex 2
(202) 225-1901

ALFONSE M. D’AMATO
Chairman
STENY H. HOYER
Co-Chairman
June 24, 1985
Wilbur C. Ellsworth, Pastor
Grace Baptist Church of Kent
5915 Rhodes Road
Kent, Ohio 44240
Dear Pastor Ellsworth:
Thank you for your letter regarding the plight of Christians in Romania.
As you know, the Commission was established by the U.S. Congress as an independent
advisory agency mandated to monitor and encourage implementation of all provisions of the
Helsinki Final Act by all signatory states, including those on religious liberty. Accordingly, both
within the context of the annual Most Favored Nation review and of the Helsinki process, the
Commission has repeatedly informed the Romanian Government of the deep concern generated in
both the U.S. Congress and among concerned citizens about the difficulties facing believers
seeking freely to profess and practice their religion in Romania.
By its adoption in September 1983 of the Madrid Concluding Document of Helsinki
signatory states, Romania further pledged to „take action nesessary to ensure the freedom of the
individual to profess and practice, alone or in community with others, religion or belief acting in
accordance with the dictates of his own conscience”.
The U.S. delegation to the recently concluded Ottawa Human Rights Experts Meeting of
Helsinki signatory countries, which included members of this Commission, raised the situation of
religious believers in Romania both privately and publicly. Enclosed is a copy of a recent speech
by Ambassador Richard Schifter of the U.S. delegation on this subject.
Please be assured that the Commission will continue to do all it can to ensure that
Romania's believers are accorded their rights under the Helsinki and Madrid agreements.
Sincerely,
James McDonald
Staff Member
Enclosure

ALFONSE M. D’AMATO
Chairman
STENY H. HOYER
Co-Chairman
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General Counsel
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September 25, 1985
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NOTIFICATION OF COMMISSION ACTION
The Commission on Security and Cooperation in Europe received notification from
American Consular officials in Bucharest that there is no (or insufficient) record at the U.S.
Embassy of the following Romania - U.S. human contacts case which is of concern to you:
Gavril TÎRLESCU and family
The Commission is unable to give unqualified support to any case involving a potential immigrant
to the United States whose eligibility for entry into this country under the terms of the U.S. Immigration
and Nationality Act has not yet been favorably determined.
So that the eligibility of the prospective immigrant(s) of concern to you may be determined, the
Comission has asked U.S. Consular officials in Bucharest to invite him/them to come to the Embassy for
the required interview.
In the event that we receive officials word that the prospective immigrant(s) indeed is/are eligible
for entry into the United States, the Commission will be very pleased to give the case its full support.
XI
COMMISSION ON SECURITY
AND COOPERATION IN EUROPE
Congress of the United States
Washington, D.C. 20515
ALFONSE M. D’AMATO
Michael R. Hathway
Chairman
Staff Director
Samuel G. Wise
STENY H. HOYER
Co-Chairman
Deputy Staff Director
Mary Sue Hafner
General Counsel
237 House Office Building, Annex 2
(202) 225-1901
September 27, 1985
NOTIFICATION OF COMMISSION ACTION
The Commission on Security and Cooperation in Europe is pleased to inform you that, per
our request, Consular officials in the U.S. Embassy in Bucharest have recently reported to us on
the United States under the terms of the U.S. Immigration and Nationality Act:
Pavel DRAGU and family*
Consequently, the case has been added to the Commission’s Romania-U.S. list which is
regularly presented to the Romanian government. We will continue to present this case until it is
favorably resolved.
Be so kind as to keep the Commission informed should you learn of any new
developments in the case. So that we may render you prompt assistance, be sure to include on all
future correspondence with the Commission the full names of the prospective emigrant(s) from
Romania and your full name and address in the United States.
Please be assured that Commission will continue to take every appropriate opportunity to
fecilitate the resolution of this case.
(* Based on information we’ve received from the U.S. Consulate in Bucharest, Pavel
Dragu’s parents – Solomon and Brînduşa – are not registered with the Embassy. Until we learn
from the Embassy that they are registered, the Commission cannot support their case.)
XXII
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Washington, DC 20515

Oct<ober> 39
To Whom it May Concern:
Enclosed is a Notification of Commission Action concerning two cases which we have
received from your office in the past. Could you please send them on to those who are interested
in their respective cases? Thank you for your interest in this matter.
Sincerely,
James McDonald
Staff Member
XXIII
United States Senate
Washington, D.C. 20510
June 30, 1986
Mr. And Mrs. Petru Cocîrţeu
6453 Waterloo Road
Atwater, Ohio 44201
Dear Mr. and Mrs. Cocîrţeu:
Congratulations on recently becoming an American citizen! I hope you will not hesitate to
let me know how I can assist you.
I invite you to stop in my office whenever you are in the Nation’s Capitol.
Best regards.
Sincerely,
John Glenn
United States Senator
JG/pb
XXIV
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20520
February 26, 1987
Robert G. Wood, Pastor
C/o Petru Cocîrţeu
Community Bible Church
P.O. Box 73
Williamstown, Ohio 45897
Dear Reverend Wood:
I am writing in response to your letter to the President concerning the situation of four individuals
– Gavril Târlescu, Pavel Dragu, Ioan Gherman, and Florian Nicolau – who have been arrested in Romania.
Our Embassy in Bucharest recently was in contact with the families of Mr. Târlescu and Mr.
Dragu and confirmed that all four of the men currently are imprisoned at Drobeta-Turnu Severin, in
southwestern Romania, and are on trial for attempting to leave the country illegally. They were arrested on
November 25, 1986, near the Romanian-Yugoslav border.
We understand that the wives of the four men have been able to visit them in prison. One visit per
month is allowed. The wives have also been present at all court appearances thus far. Three of the men are
said to be in good health; Dr. Gherman reportedly is suffering from hepatitis.
The Târlescu and Dragu families had earlier applied to the Romanian Government for permission
to emigrate and had contacted our Embassy seeking entry into the United States if they were allowed to
leave Romania. They have approved for inclusion in the Embassy’s „Third Country Processing” (TCP)
Refugee Program. However, no further progress can be made until they receive approval from the
9

Data scrisorii a fost adăugată mai târziu.
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Romanian authorities for emigration. The Embassy has intervened many times with the Romanian
Government on behalf of both families, seeking to speed up this approval. We intend to monitor and work
on these cases until they are favorably resolved. I hope that we also may be able to provide some
assistance to Dr. Gherman and Dr. Nicolau. We will continue to press the Romanian Govrnment to live up
its international commitment regarding human rights and religious freedom.
Sincerely,
Martin A. Wenick
Director, Office of Eastern European and Yugoslav Affairs

Human rights and religious freedom in Romania.
An American perspective (1981-1987)
Summary
The moment that Romania entered the sphere of communist domination, human
rights and religious freedom became a contentious subject between a totalitarian
ideology and the identity of a nation who cannot be denied its spiritual past. The
Romanian communist authorities led a step by step assault on all religious confessions
practiced by Romanians, prohibiting various denominations, suspending or destroying
numerous places of worship, eliminating religion from schools and culture, opposing
ones religious practices, etc. As could be expected in these circumstances, open
confrontations ensued between the faithful and the communist authorities, reaching the
point of investigations, arrests and sentencing, even with the help of some religious
leaders.
Petru Cocîrteu became known in the Baptist Community in 1978 when he signed
the founding declaration of the Romanian Christian Committee for the Defense of
Religious Freedom and Conscience. The communist authorities arrested him,
imprisoned him and subsequently forced him to leave the country. After coming to the
USA in 1981, he initiated a campaign to inform American officials of violations of
human rights and religious freedoms in Romania. His pleas were addressed to those in
high levels of government and administration. Many of the officials contacted
responded in writing, implicating themselves in trying to get the communist authorities
in Bucharest to accept concessions in regards to the intolerable totalitarian state in
Romania.
The letters received between 1981 and 1987, from then Vice President of the US
George Bush, from various senators and other members of government both American
and European are made public, offering those interested, precious insight into the
political and religious reality of a communist country. Each of the 24 letters that we are
offering those interested, have become a document whose scientific value is
uncontestable. Without such documents Romania’s communist history cannot be wholly
told. Besides the information that the aforementioned letters offer us, they propose an
American perspective on the subject at hand.
Various historians, diplomats from the USA, England, France and Romania have
written about the activity, carried out between the years 1981-1987, by Professor Petru
Cocîrteu.

THE CHRISTIAN MISSION ON THE ROMANIAN TERRITORY DURING
THE FIRST CENTURIES OF THE CHURCH (1600 YEARS SINCE THE
FALLING ASLEEP IN THE LORD OF SAINT THEOTIM I OF TOMIS),
CONSTANŢA, EDITURA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, 2009, 262 P.
Cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de la trecerea în nefiinţă a sfântului episcop al
Tomisului Teotim I (390-407) a fost organizat la Constanţa un simpozion internaţional
sub egida Centrului pentru Studii şi Cercetări Istorico-Religioase din sud-estul Europei
„Sfântul Apostol Andrei” al Facultăţii de Teologie, din cadrul Universităţii „Ovidius”.
A fost o ocazie potrivită, avându-se în vedere faptul că Sfântul Teotim I a reprezentat
elementul de legătură între Constantinopol, partea stângă a Mării Negre şi lumea
barbară. În acest context, participanţii au susţinut comunicări legate de aspectele diferite
ale primelor comunităţi creştine din această zonă. Dorindu-se o mai bună afirmare şi
cunoaştere ale vechilor vestigii arheologice şi documente cu privire la viaţa ecleziastică
din zona Mării Negre, s-a creat necesitatea organizării periodice a unui astfel de
simpozion. Dezbaterile de la această primă ediţie au fost publicate în cuprinsul
volumului de faţă (Forward, p. 7-8).
Fiind un simpozion internaţional, volumul de faţă cuprinde importante studii
aparţinând specialiştilor români, dar şi celor străini. Cum era şi firesc, primul articol,
semnat de Alexandru Ioniţă, se intitulează St. Theotim I of Tomis and St. John
Chrysostom. Their attitude towards the truth of faith and towards the Civil
Authorities (Sf. Teotim I de Tomis şi Sf. Ioan Gura de Aur. Atitudinea lor faţă de
adevărul de credinţă şi faţă de autorităţile vremii) (p. 9-17) şi prezintă importanţa
activităţii celor doi în slujba religiei creştine. Articole asemănătoare, referitoare la
susţinătorii ai creştinismului sunt şi cele aparţinându-le lui Georgi Atanasov – Sept
martyrs de Dorostol qui ont brulé en l’année 304 (Şapte martiri de la Durostorum
martirizaţi în anul 304) (p. 37-50), lui Nechita Runcan – Saint Nicetas of
Remesiana’s missionary work on the right and the left side of Danube River
(Opera misionară a Sfântului Niceta de Remesiana în dreapta şi în stânga Dunării)
(p. 160-185), şi lui Ionuţ Holubeanu – The death place of the Holy Martyr Aetherius,
Bishop of Cherson (the 4th century A.D.) (Locul şi împrejurările morţii Sfântului
Episcop Mucenic Aetherius al Chersonului (sec. al IV-lea d.Hr.)) (p. 241-252). În
primul articol enumerat „sunt analizate informaţiile hagiografice referitoare la unii
dintre martirii creştini care au pătimit la Durostorum în timpul persecuţiei lui
Diocleţian” (p. 50), cel de-al doilea oferă numeroase informaţii despre bogata activitate
misionară a Sfântului Niceta din Remesiana, „unul dintre reprezentanţii de seama ai
ecumenicităţii patristice [...] un precursor al dialogului intercreştin şi interreligios
actual” (p. 185); ultimul analizând „problema locului de pătimire a Sfântului Mucenic
Aetherius al Chersonului” (p. 252) şi încercând să o clarifice prin utilizarea
informaţiilor din cele mai vechi documente care-l menţionează pe acest episcop al
Chersonului.
Numeroase articole cu privire la însemnătatea descoperirilor arheologice creştine
se regăsesc în volumul de faţă. Astfel, Aleksander Minchev, cercetător la Muzeul de
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Istorie din Varna (Bulgaria), prezintă The Mosaics of the Early Christian Church at
Djanavara by Varna (Mozaicurile bazilicii paleocreştine de la Djanavara –
Regiunea Varna) (p. 18-36), mozaicuri încărcate de simboluri creştine. Doina Benea
vorbeşte despre A Christian rush light from Tibiscum (Un opaiţ creştin de la
Tibiscum) (p. 53-63), „prima piesă de acest fel descoperită pe teritoriul Daciei
Romane” (p. 63), împodobită cu diferite incizii, printre care şi simbolul crucii, şi având,
probabil, rol cultic. Old christian testimonies at the Danube River’s Mouths (Vechi
mărturii creştine la gurile Dunării) (p. 64-82) este semnat de către Victor H.
Baumann şi prezintă câteva piese creştine descoperite la Noviodunum, vechi centru
comercial roman. Prezenţa acestor piese atestă existenţa religiei creştine în nordul
Dobrogei încă de la sfârţitul secolului I şi începutul celui de-al doilea.
Mihail Zahariade – A historical commentary to a hagiographic text: Passio
Epicteti Presbyteri et Astionis Monachi (Un comentariu istoric la un text
hagiografic: Passio Epicteti Presbyteri et Astionis Monachi) (p. 83-111); Dan
Elefterescu, Marian Neagu – Little crosses from Dobruja found in the collections of
Lower Danube Museum (Cruciuliţe din Dobrogea aflate în colecţiile Muzeului
Dunării de Jos) (p. 112-120); Zaharia Covacef, Tiberiu Potârniche – Christian
symbols on the pottery found in the eastern sector of Capidava fortress (Simboluri
creştine pe ceramica descoperită în sectorul de est al cetăţii Capidava) (p. 121-132);
Ioan Mitrea – The first christian communities from the central area of Moldavia
(Primele comunităţi creştine din regiunea centrală a Moldovei) (p. 133-144); Dan
Elefterescu – Two gnostic pieces from Durostorum (Două piese gnostice de la
Durostorum) (145-152); Ileana Ildiko Zahariade – Utilizing flask as a piece for
christian ritual (Folosirea unui obiect de uz casnic ca piesă în ritualul creştin) (p.
153-159); Mihai Ovidiu Căţoi – Le christianisme au Bas-Danube a la veille de la
grande persecution (Despre creştinism la Dunărea de Jos în ajunul marii
persecuţii) (p. 186-215); Adriana-Claudia Cîteia – Inscriptions with a dogmatic
character in the Scythia Minor’s epigraphy (Inscripţii cu caracter dogmatic în
Scythia Minor) (p. 216-228); Claudiu Cotan – The image of the feminine
monasticism in the theological works of Saints John Chrysostom and John Cassian
(Imaginea monahismului feminin în operele teologice ale Sfinţilor Ioan Gură de
Aur şi Ioan Cassian) (p. 229-240) şi Aurel Florin Ţuscanu – Saint John
Chrysostom’s felonion – a gift of great price of the Episcopate of Roman (Felonul
Sfântului Ioan Gură de Aur – un dar de mare preţ al Episcopiei Romanului) (p.
253-262) sunt specialiştii ale căror studii, referitoare la temele amintite, îmbogăţesc
cunoştinţele publicului avizat, dar şi ale celui larg interesat de acest subiect, prin
informaţiile veridice şi prin tratarea subiectelor cu obiectivitate.
Volumul a reuşit să trateze în cuprinsul său subiecte despre creştinismul
incipient din zona Mării Negre. Fiind primul număr din această colecţie, sperăm ca
următoarele să poată oferi o clară perspectivă asupra răspândirii creştinismului pe
vechiul nostru teritoriu, precum şi rolul acestei religii în formarea noastră ca etnos
distinct.

Marina-Mihaela Bărbieru
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VASILE RUSSU – STUDII DE ISTORIE MODERNĂ, BACĂU,
EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC, 2008, 800 P.
Volumul Vasile Russu - Studii de Istorie Modernă a apărut la doi ani după dispariţia
distinsului profesor ieşean, prin grija foştilor studenţi Gabriel Stan, Silviu Claudiu Mihai şi
Dumitru Ficuţă, cu o prefaţă a prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti de la Facultatea de Istorie a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi se constituie ca un omagiu in memoriam...
Deosebitul talent didactic profesorul Vasile Russu şi l-a demonstrat cu intensitate la
seminariile de Istoria modernă a Românilor. Studenţii din anii 1966-1985, mai ales, au resimţit
impactul extraordinar asupra formării lor, fie pentru predarea, fie pentru cercetarea istoriei. Au
fost anii când la seminarii Vasile Russu, iar la cursuri Gheorghe Platon au format „tandemul de
aur” pentru disciplina de Istoria modernă a Românilor.
Volumul cuprinde studii şi articole exemplare ca formă şi conţinut, ce au contat mult în
rescrierea unor capitole importante ale istoriei moderne a românilor.
Părţi ale voluminoasei teze de doctorat, de cca. 1000 de pagini, s-au regăsit, până spre
anul 1995, ca studii şi articole „ de efect” publicate în reviste de specialitate, în volume
„colective”, precum Cuza Vodă. In Memoriam, România în relaţiile internaţionale,
Românii în istoria universală, Cum s-a înfăptuit România modernă.
Lucrarea Studii de istorie modernă, în cele aproape 800 de pagini, prezintă cititorilor
avizaţi 33 de studii inedite, grupate tematic astfel: Studii de Istorie Universală, Studii de Istorie
Naţională, Studii de Istorie Politică, Studii de Istorie Socială.
Autorul subliniază necesitatea impactului pe care evenimentele interne l-au avut asupra
contextului politic internaţional precum şi importanţa influenţelor externe manifestate asupra
tânărului stat român, privit de către marile puteri europene ca un factor incomod şi de
dezechilibru în sud-estul continentului, mai ales în momentele când la conducerea ţării se aflau
elementele liberal-radicale, considerate revoluţionare şi mazziniste. Un asemenea eveniment
internaţional, cu puternice reverberaţii interne a fost Revoluţia de la 1848, căreia istoricul
Vasile Russu i-a dedicat studii precum: Revoluţia de la 1848 şi începutul epocii moderne în
istoria României; Unitatea Revoluţiei române de la 1848; Consideraţii privind tratativele
romano-maghiare din primăvara şi vara anului 1849.
O puternică impresie o produc studiile privitoare la sfârşitul domniei lui Al.I. Cuza
precum: Dificultăţi interne şi externe la începutul domniei lui Al.I. Cuza; Date noi
referitoare la relaţiile lui Al.I. Cuza cu emigraţia maghiară (1859); Monstruoasa Coaliţie
şi detronarea lui Al.I. Cuza.
Instituirea regimului politic, sub sceptrul „prinţului străin” din 1866 şi viaţa politică din
România dintre 1866-1871 au fost principalele zone de interes istoric ale distinsului profesor
ieşean. Viaţa politică din România anilor 1866-1871 nu poate fi judecată „după normele
teoretice ale constituţionalismului” pentru că „îşi are trăsăturile sale bine definite, care nu se
încadrează în tipare dinainte pregătite”, lucru care nu face decât să confirme faptul că societatea
românească se afla într-o tranziţie adâncă, mai ales din punct de vedere instituţional, politic şi
economic, iar aserţiunile referitoare la imposibilitatea guvernării ţării apar ca fiind mai mult
decât exagerate. „Cauza fundamentală a crizei politice dintre anii 1866 şi 1871 trebuie căutată
în profundele deosebiri de interese şi concepţii ale celor două clase dominante în ceea ce
priveşte problema organizării României moderne”. Explicarea frământărilor interne exclusiv
prin teoria „formelor fără fond”, prin „incompatibilitatea existentă între instituţiile prea liberale
şi stadiul de dezvoltare a ţării, ar echivala cu reducerea vieţii politice din România la o expresie
vulgară şi grotescă a unui politicianism imatur şi impotent, incapabil să perceapă „problema
fundamentală a epocii: ritmul şi direcţiile dezvoltării României moderne“ .
Puncte de vedere de acest gen sunt expuse în studii şi articole precum: Un deceniu
furtunos (1866-1876). Confruntări asupra orientării procesului de modernizare a
României; Opţiuni pentru un regim republican în România modernă; Consideraţii
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privind teoria alianţei burghezo-moşiereşti; Instituirea şi organizarea regimului politic al
burgheziei şi moşierimii (februarie-iunie 1866); Viaţa politică în România în primii ani ai
regimului burghezo-moşieresc 1866-1871; Frământări politice în perioada instaurării
regimului burghezo-moşieresc (martie-iunie 1866); Din frământările politice ale
perioadei de instabilitate guvernamentală şi parlamentară (1866-1871); Frământări
politice interne în vremea guvernării D. Ghica-M. Kogălniceanu (1868-1870); Din lupta
politică în anii instabilităţii guvernamentale: „Înţelegerea de la Concordia (februarie
1867)”; Continuitatea spiritului paşoptist în România şi reacţia forţelor conservatoare
europene. Exemplul guvernării radicale (martie 1867-noiembrie 1868); Consideraţii
privind constituirea Partidului Conservator din România; Date noi referitoare la
activitatea politică a lui Mihail Kogălniceanu (1869); Din activitatea politică a lui Ion
Ghica în perioada instabilităţii guvernamentale şi parlamentare (iulie 1866-februarie
1867); Încercări de revizuire a Constituţiei. Mişcări şi frământări anticarliste (18661871).
Lupta românilor ardeleni pentru emancipare naţională şi drumul spre independenţă a
făcut obiectul unor studii precum: România în relaţiile internaţionale, 1866-1875; Din lupta
opiniei publice româneşti împotriva constituirii dualismului austro-ungar (1866-1868);
Din lupta naţională a Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1866-1868);
Constituţia de la 1866 şi ideea de independenţă; Drumul spre independenţă (1856-1877).
Ca istoric, a văzut adevărul ca principală armă în susţinerea marilor cauze, între care
cea naţională. A avut şi obstacole. A fost privat de bursa Humboldt, a fost împiedicat să
călătorească, i-au fost refuzate contactele ştiinţifice, dar de un lucru nu s-au putut atinge, de
sufletul lui, de inima lui, de iubirile lui… Uşa iubirii dintre profesor şi discipoli a fost
permanent deschisă când era vorba de Eminescu, de Iorga, de Pârvan, de Agârbiceanu, de
Silviu Dragomir, de Cotruş, Rebreanu sau Coşbuc.
A promovat ideea că istoricul adevărat este doar cel animat de o mare cauză. Fiindcă,
cum i-a plăcut să spună, “un istoric fără cauză ar fi ca un preot fără credinţă, neputând profesa
decât în deşert”. Cuvinte, acestea, ce ar merita să fie aşezate la orice început de lectură a ceea ce
a putut lăsa în scris un istoric animat, ca puţini alţii, de nobila cauză a drepturilor şi valorilor
naţionale româneşti, după cum remarca prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti.

Gabriel Stan
ILIE BĂDESCU, IDEI POLITICE ROMÂNEŞTI. DOCTRINE ŞI TEORII,
BUCUREŞTI, EDITURA MICA VALAHIE, 2004, 370P.
Deşi lucrarea profesorului Ilie Bădescu a văzut lumina tiparului cu ceva timp în urmă
şi, deci, nu mai reprezintă o noutate, interesul – chiar tardiv – manifestat pentru o astfel de temă
rămâne constant în conştiinţa şi preocupările istoricului. Pe de altă parte, volumul în cauză nu
este un produs „curat” al investigaţiei istorice, fiind mai degrabă o retrospectivă sociologică
asupra curentelor de idei ce au „fermentat” în societatea românească vreme îndelungată.
Doctrinele politice de la noi, generate de o serie de conexiuni şi interdependenţe ale spaţiului
public românesc cu cel european, au deteminat o evidentă efervescenţă partinică în societatea
românească, dar au condus, la rândul lor, spre anumite influenţe şi corespondenţe în spaţiul
european şi nu numai.
Volumul intitulat Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii surprinde analitic întreg
spaţiu doctrinar românesc de la începuturile statalităţii moderne şi până în zilele noastre,
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trecând prin principalele teze şi orientări ale perioadei ante şi interbelice, spre noile dimensiuni
şi formule idelogice conturate după căderea cortinei de fier peste o jumătate de Europă şi
impunerea interpretării bipolare a realităţilor postbelice. Ultima decadă a secolului XX, marcată
hotărâtor de evenimentele mai mult sau mai puţin revoluţionare de la sfârşitul anului 1989, care
conduc la căderea blocului comunist, constituie pentru autor un bun prilej de reevaluare al
„panideilor” şi al altor formule asociative din punct de vedere geopolitic, geostrategic,
economic şi mental, cuagulante într-o primă formă/fază dar dezagregante în fond, sub aspectul
agresării până la anulare a spaţiului şi spiritului identitar.
În contextul reconsiderării ideilor şi tendinţelor internaţionaliste, autorul propune o altă
perspectivă, decăt cea clasică, ce descrie un nou tip de abordare, care nu exclude relaţia de
interdependenţă dintre naţionalism şi globalism, ba mai mult, identifică raporturile
determinant-complementare dintre ethosul etno-cultural şi religios pe de o parte şi „reţelele
secrete internaţionale” ale secolelor XIX şi XX, ca societăţi secrete-vehicol ale ideilor
globaliste şi globalizante, pe de altă parte. Mesajul lui A. Crémieux (pagina 308 în studiul
Profesorului), preşedintele Alianţei Israelite Universale, fost ministru de Justiţie în guvernul
revoluţionar din Franţa anului 1848, îndemn trimis coreligionarilor săi este citat ca argument al
primei „insurecţii naţional-religioase la scara continentului european, legată incontestabil de
mişcarea de emancipare a evreilor”1 .
În acelaşi capitol dedicat internaţionalismelor, autorul sesizează „dinamismul
centrifugal” al reţelelor secrete în disputa lor cu cele trei imperii dar şi raportul societăţilor
secrete cu romano-catolicismul, depozitarul internaţionalismului apostolic milenar creştin
suprapus vocaţiei universaliste a Romei antice şi, deci, promotorul ideilor social-religioase pancatolice în epoca ce ne interesează. În acest cadru, apelând la consideraţiile lui Constantin
Papanace, om politic şi teoretician al Dreptei româneşti interbelice, redescoperit practic de
autor şi apreciat pentru viziunea sa enunţată în urmă cu aproape 50 de ani în urmă dar
verificată/autentificată de evenimentele sfârşitului de secol XX, se subliniază aportul exegetic
al înţelepţilor rabini din secolul al XVI-lea în impunerea Reformei lui Luther şi în detrimentul
papalităţii. Relaţia devine reciprocă în timp şi se materializează prin sprijinul acordat reţelelor
secrete de ţările protestante ale epocii moderne, respectiv Statele Unite şi Germania, prin
intermediul logistic, financiar, al diasporei evreieşti.(p. 308).
Analiza cazului românesc în contextul naţionalismelor sud-est şi central europene
relevă „puternice analogii şi sinteze între formulele spirituale ale mişcării iudaiste (evreieşti) şi
formulele spirituale paşoptiste, aşa cum o arată mai tot «evanghelismul social» al
paşoptiştilor” (p.309). În argumentarea acestei afirmaţii, autorul aminteşte scrierile lui Ion
Heliade Rădulescu, Echilibru între antiteze şi Amintirile unui proscris, ultima, o veritabilă
„teorie a democraţiei abrahamice”. În dreptul lui Heliade Rădulescu, în spiritul lucrărilor de
mai sus, putem adăuga şi o altă producţie literară intitulată Biblicele descrisă şi apreciată de
marele Călinescu, nici mai mult nici mai puţin decât „un curat comentariu kabbalistic”, bazat
pe ideile „eretice, panteiste şi în legătură cu esoterismul kabbalistic foarte respectat în
societăţile secrete ale vremii”, conceput şi derulat criptic într-un evident „ton talmudic”2 .
1

Considerat un adevărat manifest-program, mesajul lui Crémieux este preluat din două surse. Vezi Mihai
Studza, Junimea – Societate secretă”, în Ethos, nr.1, 1973, revistă a exilului românesc de la Paris şi
Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, vol.I, 1940.
2
George Călinescu, Istoria literaturii române. De la origini până în prezent, Ediţia a II-a (Al. Piru),
Bucureşti, Editura Minerva, 1988, pp.144-145.
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În continuare, Ilie Bădescu punctează momentele de graţie ale acestei perioade de
interferenţă culturală, de „sinergitism dintre naţionalismul românesc şi iudaism” (p. 309), etapă
marcată de activitatea unor personalităţi de mare suprafaţă ştiinţifică „adevăraţi naţionalişti ai
naţiunilor de adopţie” – cazurile marilor intelectuali evrei M. Gaster şi L. Şăineanu – şi,
totodată, subliniază imaginea blajină, amiciţia şi mai apoi încuscrirea românului cu vecinul
ovrei din opera lui Victor Ion Popa, ipostaza de „rară simpatie” din portretistica lui Grigorescu,
scrierile metafizice ale lui Eminescu şi admirabila sa prietenie cu Gaster. Această fază de
armonie interetnică, de consonanţă între spiritul minoritar evreiesc, loial naţiunii de adopţie dar
aprioric supus tentaţiei de a căuta sprijin în diasporă şi deci depozitar in nuce al reflexului
internaţionalist, pe de o parte şi naţionalismul românesc (filosemit în acea perioadă, după cum
remarcă autorul), pe de altă parte se încheie, în linii generale, odată cu Congresul de la Berlin şi
Conferinţa de Pace de la Paris.
Dacă sfârşitul primului război mondial a însemnat disoluţia imperiilor şi apariţia
statelor naţionale sau desăvârşirea procesului de unitate naţională în spaţiul sud-est şi central
european pe ruinele fostelor imperii multinaţionale, Conferinţa Păcii a statuat noul raport de
forţe şi noile realităţi internaţionale din perspectiva principiilor generoase etalate de cele „14
puncte” wilsoniene. Între acestea amintim interzicerea diplomaţiei secrete, dezarmarea,
libertatea mărilor, dar mai cu seamă, principiul autodeterminării popoarelor, poate cel mai
important, dacă privim retrospectiv secolul XIX, numit „al naţionalităţilor” şi, totodată,
mobilizator din perspectiva secolului XX. Revenind la cazul românesc, participarea delegaţiei
române la Conferinţa de la Paris, cu toate greutăţile întâmpinate din partea Puterilor Aliate şi
Asociate, a consemnat recunoaşterea intenaţională a deciziilor legitime de unire de la Chişinău,
Cernăuţi şi Alba Iulia. Din punctul de vedere al tematicii abordate de către Ilie Bădescu,
documentele semnate de oamenii politici români la Paris au obligat mai târziu clasa politică
românească să-şi asume modificarea articolului 7 în sensul acordării cetăţeniei etnicilor evrei.
Dacă la Congresul de la Berlin din anul 1878 indicaţiile privind acordarea cetăţeniei evreilor au
declanşat replici dure şi virulente luări de poziţie, din partea oamenilor politici ai vremii şi în
general din partea opiniei publice, la adresa „neloialităţii” comunităţii evreieşti faţă de tânărul
stat român, o astfel de reacţie cvasiunanimă poate fi explicată prin frustrarea resimţită de
cercuri largi ale societăţii româneşti care au văzut că efortul de război, jertfele şi victoriile
tinerei armate române din războiul pentru cucerirea independenţei sunt puse sub semnul
echivocului de marile puteri influenţate de organizaţii oculte, având scopuri obscure. După
veacuri de „adormire”, când, după cum spune Cioran „România a fost geografie şi nu istorie” 3
armata română obţine primele victorii semnificative şi încă la sud de Dunăre reeditând
vremurile istorice ale lui Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazu. În ţară s-a creat o
veritabilă efuziune patriotică, o atmosferă de mare entuziasm şi de legitimă mândrie naţională
dar faptul că ruşii au tratat peste capul nostru la San Stefano, unde s-a propus şi apoi la Berlin sa şi sancţionat cedarea celor trei judeţe basarabene în schimbul recunoaşterii Dobrogei ca
teritoriu românesc, faptul că Brătianu şi Kogălniceanu au făcut antecameră la Berlin iar
recunoaşterea noului statut internaţional al României independente s-a făcut de către Italia în
1879, după modificarea articolului 7 din Constituţie referitor la drepturile civile şi politice ale
minoritarilor iar de către Germania, Franţa şi Anglia, abia în februarie 1880, după ce guvernul
român a acceptat condiţiile oneroase de răscumpărare ale căilor ferate de la acţionarii iudeo3

Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 54.
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germani, toate aceste alemente au reactivat rusofobia, au declanşat o reacţie antiiudaică,
constituind germenii iniţiali ai antisemitismului doctrinar din spaţiul cultural-politic românesc
şi au condus la creionarea unei stări de incertitudine şi neîncredere în caracterul just şi
echidistant al comunităţii internaţionale şi a unei suspiciuni exagerate faţă de străinătate în
general. Tezele antievreieşti care se cristalizează în această perioadă sunt argumentate în teren
de marele exod galiţian, de imigraţia masivă a evreilor dinspre Polonia, Rusia şi Galiţia
austriacă, după cum observă autorul, proces ce suscită în societatea românească scenarii
catastrofice şi nu în ultimul rând marote şi clişee ale discursului politic. Pentru mai bine de
jumătate de secol imaginea evreului rapace, a iudeo-masoneriei, a finanţei evreieşti aveau să
tulbure prin exagerare viaţa politică românească fiind, în acelaşi timp, ingredientele de succes
ale politicianismului în acţiune electorală. După Marea Unire, acţiunile bolşevismului
internaţionalist şi ateu vor spradimensiona spaimele societăţii româneşti – plămădită în esenţă
pe valori etice naţional-creştine - în raport cu evreii, mulţi dintre ei transformaţi în agitatori şi
fideli agenţi ai implementării comunismului. Simpatiile evreilor pentru mişcarea de stânga în
general şi pentru ideile comuniste în special nu au trecut neobservate în epocă, ba au fost de
multe ori poate exagerate, dar oricum sancţionate ca atare de opinia publică interbelică. C.
Argetoianu, de mai multe ori ministru şi chiar premier în guvernele României Mari, declara la
un moment dat cum că „nu toţi evreii sunt comunişti dar toţi comuniştii de la noi sunt evrei”. În
afară de tonul cinic-generalizant a boierului oltean aclimatizat pe malurile Dâmboviţei, butada
politicianului interbelic ascunde o anume percepţie, poate unilaterală, reducţionistă, dar
întrutotul primejdioasă la adresa minorităţii evreieşti din partea opiniei publice şi a mediilor
politice. Pe de altă parte, receptate ca atare aceste aspecte problemă au sensibilizat
naţionalismul interbelic conferindu-i conotaţii antisemite, anticomuniste şi antisovietice, dacă
facem referire şi la nerecunoaşterea de către Rusia Sovietică a apartenenţei Basarabiei la statul
român unitar, fapt ce va inflama relaţiile noastre cu ruşii şi va face să renască spiritul tradiţional
rusofob.
Momentul interbelic surprinde noul tip de conflict dintre naţionalism şi
internaţionalism. Pe fondul noului materialism intelectual european, activitatea Internaţionalei
Comuniste intră în dispută cu statul naţional şi cu bisericile creştine. Disputa ideologică,
declarativă se va concretiza sub tipul războiului civil din Spania, poate cel mai monstuos
eveniment al Europei interbelice pâna la declanşarea celui de al doilea război mondial şi carte
experimentează plenar efectul dezastros şi inuman al războiului ideologic.
Demersul Profesorului porneşte de la dezbaterea vehementă şi omniprezentă în a doua
jumătate a secolului XIX privitoare la calea de umat a societăţii şi culturii române. Tranziţia de
la Vechiul Regim la modernitate poate fi tratată ca un capitol, o etapă, sau o epocă întreagă ce
translează propunerile de periodizare istorico-sociologică mai mult sau mai puţin generoase.în
argumente. Nevoia de schimbare/modernizare, de ajungere din urmă cu orice preţ a Europei
civilizate, asumată în termeni ireconciliabili faţă de orice altă variantă a paşilor mărunţi, taxată
imediat de ideologii radicali ai liberalismului, drept paseism retrograd a întâmpinat o vie
rezistenţă în epocă, manifestată cu precădere în spaţiul cultural-politic dar mai puţin în cel
politic-instituţional unde devenirea noastră istorică nu poate fi concepută şi înţeleasă
retrospectiv decât în termenii instituţionalizării moderne în variantă liberală. Practic disputa
dintre liberalism şi conservatorism a fost evident tranşată în favoarea primilor pe tărâm
politico-instituţional dar a dat satisfacţie aproape deplină celorlalţi dacă ne referim la planul
cultural-estetic şi doctrinar, unde exigenţa junimismul a creat prima şcoală critică românească
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şi primele exegeze pertinente şi serioase. C. Rădulescu Motru este citat de autor pentru
observaţiile sale cu trimitere spre „concepţia mistică a progresului”, o formă improprie, eretică
ce înlocuieşte treptat credinţa şi rolul mântuitor al lui Dumnezeu într-o Europă cuprinsă
progresiv de spiritul renascentist, mai apoi - credem noi – iluminist şi materialist, iar doctrina
conservatoare, ca reacţie, converteşte ideea de progres în ideea de evoluţie (treptată, lentă,
organică)4 . Axul central al concepţia conservatoare devine fondul (suma aptitudinilor
existente) iar termenul apare novator în scrierile lui Titu Maiorescu, drept argument cheie în
opoziţie cu forma (importată, neadaptată, mimetică), iar „forma fără fond nu numai că nu
aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimiceşte un mijloc puternic de
cultură”5 . În acest cadru remarcă autorul prima confirmare „oficială” a tezei maioresciene
datorată sociologului Traian Herseni, la 19406 , dar şi analizele politico-economice sau
sociologice din spaţiul doctrinar interbelic, situate în prelungirea acestei teme, fundamentală
pentru gândirea conservatoare şi implicit pentru teoriile opuse liberalismului clasic, reperabile
în scrierile lui M. Manoilescu, V. Madgearu, Nae Ionescu, Traian Brăileanu etc. Pe de altă
parte, recitind un text din prefaţa celei de a doua ediţie a Criticelor (1874), o altă temă
desprinsă din opera ctitorului „Junimii” reţine atenţia lui Ilie Bădescu. Astfel, în devenirea unui
popor se poate conta pe puterile materiale, morale şi intelectuale care alcătuiesc o zestre şi un
potenţial evoluţionar, pus mai mult sau mai puţin în evidenţă. Ideea potenţialului evoluţionar,
decriptat în direcţia unei imersiuni analitice către fondul originar-ancestral conduce spre un alt
demers al Profesorului, închegat în formula redimensionării energiilor specifice depozitate în
structura umană (individ sau colectivitate), a latenţelor sufleteşti care dau contur unui registru
psihologic şi mental definitoriu pentru colectivităţile umane7 . Alături de această concepţie a
potenţialului evoluţionar, fundamentală pentru teoriile neoevoluţioniste de mai târziu, se aşează
şi teza sistemului de dominaţie-culturală, economică, politică-în cele două ipostaze: subtilă
(imitaţie) şi brutală (ocupaţie efectivă), teorie adoptată de Maiorescu şi de alţi gânditori
conservatori, reevaluată în anii `70 de şcoala neoevoluţionistă americană prin cercetările
sociologului D. Kaplan (p. 43).
Momentul Eminescu în dezvoltarea şi maturizarea doctrinei conservatoare este precizat
plenar de autor, în toată desfăşurarea logic-deductivă a discursului politic eminescian, care
asigură consistenţă şi coerenţă sistemică sociologiei conservatoare. Părerea autorului este că…
„Cel ce va dori să cunoască ideea conservatoare pe culmea sa de performanţă va trebui să
cerceteze cu atenţie sociologia eminesciană” (p. 50). Reevaluare postulatelor eminesciene, a
termenilor-cheie lansaţi de M. Eminescu (practici uzuriere; pătură superpusă; dihotomia
dintre ţara reală şi ţara legală; statutul nostru de periferie; elemente perazitare etc), a intuiţiei
eminesciene în planul formulării de teorii „descoperite” mai apoi pe alte meridiane (teza
4

La pagina 39, autorul apelează la studiul lui C. Rădulescu Motru, Concepţia conservatoare şi
progresul, în Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, f.a., p. 67.
5
Vezi Titu Maiorescu, Critice, Chişinău, Editura Hyperion, 1990, p. 91.
6
Traian Herseni, Sociologia, în Istoria filosofiei moderne, vol. V, Bucureşti, 1941, p. 446:
„...Paşoptismul a fost continuat, cum am văzut, de partidul liberal. Doctrina opusă acestora e cunoscută
prin numele de juninism şi e reprezentată de Partidul Conservator (…). Reprezentanţii cei mai de seamă
ai doctrinei junimiste sau ai sociologiei conservatoariste româneşti sunt P.P. Carp, Titu Maiorescu, C.
Rădulescu-Motru, şi pe plan etno-metodologic, S. Mehedinţi”.
7
Vezi Ilie Bădescu, Teoria latenţelor colective.Contribuţii la studiul popoarelor, Bucureşti, Editura
Isogep-Eu, 1997.
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„dezvoltării subdezvoltării” şi teza „partidului politic-companie de exploatare”) determină pe
cititor să subscrie fără rezerve opiniei profesorului Bădescu referitoare la reconsiderarea
sociologiei eminesciene în peisajul gândirii conservatoare, dar şi din perspectiva influenţelor
categorice şi definitorii pentru anumite curente şi tendinţe din cultura social- politică
românească a secolului XX.
Un alt moment de graţie al intuiţiei eminesciene îl constituie elaborarea concepţiei
privind periferialismul. Eminescu iniţiază „seria paradigmatică” a teoriilor privind capitalismul
periferial, de pe poziţiile doctrinei conservatoare înaintea lui Marx şi Engels, care analizează
fenomenul de periferializare şi rolul capitalismului parazitar în spaţiul european răsăritean, dar
în contextul ideologic al socialismului (scrisoarea lui Marx adresată Verei Zasulici la 1881, an
devansat de obsevaţiile lui Eminescu, referitoare la aceiaşi chestiune). În acest cadru autorul
remarcă întâietatea eminesciană în analiza aspectelor ce ţin de economia suburbial-periferială,
chiar dacă „…tema este prezentă în teoria acumulării mondiale a capitalului a lui Marx, dar
ea va căpăta acolo numai o tratare secundară în relaţie cu capitalismul englez sau olandez,
deci în cazul capitalismului metropolitan…” arătând că, deşi „…teoriile contemporane ale
acestui tip de capitalism sunt mai dezvoltate (şi au orientări dintre cele mai diverse, de la cele
neoconservatoare la cele neosocialiste)”, totuşi „…ele se încadrează în aceiaşi serie
paradigmatică deschisă în sociologie de Eminescu şi acreditată pe linia marxismului de C.D.
Gherea. Astfel, fără teamă, Eminescu şi Gherea pot fi aşezaţi la originea noii serii
paradigmatice, care, în ciuda diversităţii lăuntrice de formule doctrinare, are drept notă
comună critica lucidă a capitalismului periferial” (p. 51).
Critica modernităţii instrumentată de Eminescu este integrabilă unui larg curent
european determinat de mutaţiile şi pervertirile survenite în registrul mental occidental. Mediul
intelectual englez, agasat de atotputernicia capitalului şi pentru menţinerea unui set de valori
impus în societatea engleză de-a lungul secolelor oferă o mostră de reacţie critică de tip
conservator la adresa modernismului şi industrializării. Edmond Burke sesizează germenii
răului modern în „campania novatoare” asumată pe scară largă de societatea britanică.
Conservatorismul francez, prin reacţionarul legitimist Joseph de Maistre porneşte o veritabilă
vendetă împotriva ideilor revoluţionare de la 1789, dar şi contra curentelor (raţionalism,
iluminism, francmasonerie) care au pregătit „teroarea”. Totodată, menţionăm impactul operei
istoricului englez Henry Thomas Bukcle (care făcea o critică dură Revoluţiei franceze şi se plia
consensual spiritului Junimii) şi a lui John Stuart Mill 8 asupra grupării junimiste şi preluarea
ideilor dezvoltate de evoluţionism, într-un timp în care acesta confirmase prin operele lui
Hegel, H. Taine, H. Spencer
Discursul conservator a exprimat o sensibilitate evidentă pentru recuperarea şi
recontextualizarea tradiţiei, accentuând şi exploatând ideile de autoritate, comunitate, etnicitate,
stat, armonie, organicitate etc. Teoria formei fără fond sintetizează practic atât gândirea
conservatoare, cât şi originea unei polemici declanşate din momentul în care spiritul viu al
naţiei este agresat, mistificat, deturnat, pervertit de o pseudo-elită înstrăinată, formată în şcolile
Apusului, de obicei franţuzită. Pe aceeaşi linie a formei fără fond, dar mai cu seamă a ethosului
eminescian, opere lui C. Rădulescu Motru e o critică dură, dar lucidă, a incongruenţelor şi
inadecvărilor nedisimulate între realităţile româneşti şi clasa politică, şcolită în Occident şi
venită să organizeze, să instituţionalizeze şi să conducă o ţară cu moravuri pe care nu aveau
8

Titu Maiorescu, Istoria contemporană a României, Bucureşti, 1925, Introducere.

194

Recenzii

cum să le mai înţeleagă9 . Ipoteza lansată de Rădulescu-Motru caracterizează un tip uman şi
intelectual detestabil, marcat de prăpastia deschisă între formele şi formulele, de altfel poate
generoase, aduse din afară şi fondul degradat, mediocru, inconstant, superficial. După relectura cărţii lui Rădulescu-Motru, rămânem profund impresionaţi de schizofrenia imitativă,
proclamată drept reformă. Considerăm, totodată, că din totdeauna politicianismul a reprezentat
o malformaţie congenitală a vieţii publice româneşti, că înainte era un produs al mal-adaptării,
al mediocrităţii, o stare instabilă în care se găseau cei întorşi din străinătate, indecişi între
tradiţia românescă şi promisiunile deşarte ale civilizaţiei apusene. Demonstraţia filosofului de
la Butoieşti operează cu argumente de tip cotidian (frazeologie, sinecuri, rente, zeflemea de
cafenea politică, sofisme avocăţeşti, inginerii şi escrocherii financiare, afacerism ş.a.m.d.) care
converg spre concluzii catastrofice: pseudocultură, politicianism, criză morală şi dezagregare
sufletească a naţiunii, desolidarizare socială, haos, colaps).
De asemenea, autorul alocă un spaţiu considerabil poporanismului promovat de
Constantin Stere. Punctul de pornire în teoretizarea poporanismului, ca doctrină salvatoare a
societăţii româneşti de la începutul secolului XX, îl constituie paradoxurile doctrinei socialiste,
adevărate falii conceptuale, uşor de sesizat şi exploatat de către exegeţii fenomenului social şi
de către scepticii vremii. Analizând corporatismul, profesorul Bădescu repune în valoare tema
„capitalului vagabond, problema formării şi dezvoltării clasei de mijloc în Europa răsăriteană,
existenţa capitalului speculativ şi a subeconomiilor, acţiunile străinilor şi a înstrăinaţilor în
procesul de circulaţie a elitelor.
Capitolul destinat naţionalismului reevaluează conceptele de naţiune şi naţionalism în
lumina unor teorii recente (moderniste/invenţioniste), analizând statul şi globalizarea într-un
registru larg marcat de criza statului naţional. În replică, autorul decriptează remedii
mobilizatoare: reîntărirea şi redefinirea statului naţional, ca soluţie viabilă într-o lume
globalizantă (p. 211 şi urm).
Ideea naţionalistă în spaţiul cultural-politic românesc se bazează pe grupări, sisteme şi
curente din perioada interbelică, când naţionalismul capătă forme şi conotaţii mature prin
extirparea tendinţelor atee şi contractualiste – ce defineau naţionalismul antebelic – şi
captarea/instrumentarea ideologică a trăirii creştine. Autenticitatea şi originalitatea
naţionalismul românesc interbelic sunt asigurate prin această infuzie structurală a ortodoxiei.
Tradiţia ortodoxă şi ascetismul redefineşte fundamental fenomenul de dreapta din România
interbelică, indicând, de altfel, o clară disonanţă faţă de ideologiile europene de dreapta ale
momentului. Profesorul Bădescu menţionează activitatea lui Nichifor Crainic la revista
Gândirea, sesizând naşterea gândirismului ca tendinţă cultural-politică în epocă. Tot lui N.
Crainic îi datorăm lansarea conceptului de etnocraţie şi de stat etnocratic sau definirea celei de
a treia căi, situate între democraţie şi dictatură. Este vorba de demofilie, idee centrală a
sistemului teoretic construit de Crainic şi o funcţie general-umană activă generată de spiritul
evanghelic şi a nostalgiei paradisului, sentimente adânc depozitate în conştiinţa comunităţii
omeneşti.
În acest context, al naţionalismului creştin interbelic, autorul plasează acţiunea de tip
socratic a lui Nae Ionescu, dublată de activitatea publicistică de excepţie, dovedită în paginile
ziarului Cuvântul. Bun orator, profesor de Logică şi Metafizică la Facultatea de Litere şi
Filozofie a Universităţii bucureştene, dar mai ales director de opinie şi conştiinţă, Nae Ionescu
9
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are meritul de a fi cuagulat în jurul său crema tineretului intelectual interbelic: Mircea Eliade,
Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Dinu Noica, Gh. Racoveanu, Al. Cantacuzino, Ernest
Bernea, Mihail Polihroniade, Vasile Băncilă, Al. Cristian Tell ş.a. Curentul declanşat de Nae
Ionescu şi discipolii săi s-a numit „trăirism” sau pur şi simplu „năism” şi acredita/promova
trăirea, experienţa proprie a actului intelectual, prin aplicabilitate directă asupra domeniului
supus analizei. În subsidiar, trăirismul certifica şi recomanda cu obstinaţie experienţa mistică,
intuitivă în virtutea teoriilor lansate de Profesor la cursul său de Metafizică (cunoaştere
imediată şi mediată, funcţia cnoseologică a iubirii – funcţia ontologică a iubirii).
Cartea sociologului Ilie Bădescu propune o reevaluare doctrinară a principalelor teorii,
momente şi personalităţi cultural-politice româneşti. Autorul sondează cu pasiune şi acribie un
domeniu vast şi, totodată, fertil sub aspectul cercetării ştiinţifice, lansând noi ipoteze şi repere,
identificând noi aspecte şi direcţii conceptuale, neglijate, sau pur şi simplu ignorate de
sociologia actuală. Efortul profesorului Bădescu este apreciabil în a releva ipostaze
complementare discursului politic, însă concluzia emisă de el asupra demersului propriu pare la
prima vedere pesimistă şi este conţinută explicit în Cuvântul lămuritor dar şi pe contracoperta cărţii. Deşi a înregistrat exigent toate aceste teorii şi doctrine, autorul răspunde
zbaterilor şi proiectelor umane de a făuri societăţi perfecte sau cel puţin funcţionale prin cele
nouă Fericiri formulate de Mântuitor în Predica de pe munte: Răspunsul critic al cărturarului
asupra „promisiunilor izvodite de omul autonom, omul care nu mai vrea să-l mărturisească pe
Iisus, socotind îndestulătoare mărturisirea umanismului secular” (p. 11), trimite înapoi spre
învăţăturile primordiale ale creştinismului, citând pilduitor pe Pr. Stăniloae, probabil cel mai
însemnat teolog român al veacului trecut: „iubirea este suprema unire şi promovare reciprocă”.

Corneliu Ciucanu
STELA CHEPTEA, GH. BUZATU (COORDONATORI),
CONVERGENŢE ISTORICE ŞI GEOPOLITICE.
OMAGIU PROFESORULUI HORIA DUMITRESCU, IAŞI, CASA
EDITORIALĂ DEMIURG, 2009, 598 P.
Colegialitate – prietenie – recunoaştere – recunoştinţă
Colegul şi prietenul Horia Dumitrescu a împlinit anul trecut – 24 august 2009 –
frumoasa vârstă de 60 de ani, eveniment marcat de apariţia volumului omagial Convergenţe
istorice şi geopolitice. Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, lucrare coordonată de
istoricii Stela Cheptea şi Gheorghe Buzatu de la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din
cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române. Apărut la prestigioasa Casă Editorială Demiurg în
anul 2009, volumul însumează 598 pagini, plus ilustraţii, şi propune lumii istoricilor – dar nu
numai – un model de respect, recunoştere şi recunoştinţă faţă de activitatea unui semen al
nostru, slujitor pasionat al muzei Clio.
Volumul a fost lansat într-un cadru festiv, la 27 noiembrie 2009, la Focşani, în Sala
Unirii din cadrul Muzeului Vrancei, instituţie condusă cu har şi pricepere de către Sărbătorit,
încă din 1990, anul marilor prefaceri ce au intervenit în societatea românească după
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evenimentele din decembrie 1989. În prezidiu s-au regăsit personalităţi de seamă ale
istoriografiei române între care amintim pe istoricii Ioan Scurtu, Constantin Buşe, George G.
Potra, Aurel Pentelescu, general în rezervă, prof.univ.dr. Nicolae Ciobanu şi, evident, Stela
Cheptea şi Gh. Buzatu, coordonatorii acestui volum, adevărat mesaj de suflet adresat
profesorului Horia Dumitrescu şi, totodată, manifest recuperator/reevaluator întru istorie şi
istorici.
Demersul omagial debutează cu un studiu intitulat Privilegiul istoricului, semnat de
prof.univ.dr. Gh. Buzatu, în care sunt consemnate principalele repere biografice şi momente de
referinţă ale activităţii ştiinţifice şi manageriale derulate de profesorul Horia Dumitrescu, atât în
calitate de istoric, cât şi de director al Muzeului Vrancei, prestigioasă instituţie de cultură
focşăneană. În finalul studiului introductiv, istoricul ieşean a subliniat că temele predilecte
supuse analizei şi interpretării de către istoricul Horia Dumitrescu se cicumscriu unei epoci de o
sporită atractivitate ştiinţifică, remarcând, de asemenea, „amploarea şi seriozitatea abordărilor,
originaliatea şi actualitatea ivestigaţiilor”, trăsături conţinute de lucrările care îl au autor sau
coautor pe Horia Dumitrescu (p. 13). Radiografia realizată de istoricul Gh. Buzatu asupra tezei
de doctorat a profesorului Horia Dumitrescu indică indubitabil consistenţa şi acribia
cercetărilor întreprinse de autor. Observaţiile profesorului ieşen se sprijină şi pe depoziţiile unor
reputaţi istorici, care susţin şi întăresc definitiv concluziile apreciative enunţate. În acest context
sunt înserate mărturiile academicianului prof.univ.dr. Dan Berindei şi ale prof.univ.dr. Ioan
Scurtu – membri în Comisia de doctorat – care au supervizat acordarea titlului de doctor în
istorie lui Horia Dumitrescu, dar şi elogiile regretatului istoric şi coleg Valeriu Florin
Dobrinescu, conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat, dedicate vieţii şi activităţii diplomatului
Savel Rădulescu, discipolulul marelui Nicolae Titulescu. Cei trei istorici amintiţi au recunoscut
cu prisosinţă efortul şi aportul ştiinţific depus de Horia Dumitrescu, „noutatea” problematicii
abordate, volumul de muncă prestat de autor prin investigarea exhaustivă a fondului inedit
Savel Rădulescu aflat în Arhivele Naţionale Istorice Centrale, dar şi a unor surse din cadrul
Arhivelor Ministerului de Externe şi a Arhivelor Militare Române; „zelul şi acribia” acestuia,
„stilul cursiv şi alert”(p. 13-14).
După trecerea în revistă a, volumelor coordonate, ediţiilor îngrijite, a cărţilor, studiilor şi
articolelor semnate de profesorul Horia Dumitrescu – capitol subsumat în economia şi
organigrama volumului omagial sub titlul Horia Dumitrescu. Opera omnia – lucrarea
cuprinde o altă serie de articole elogioase la adresa profesorului Horia Dumitrescu, ce
subliniază trăsăturile definitorii ale Omului şi Prietenului: caracterul colegial ireproşabil şi
voluntar, exigenţa dovedită ca istoric, devotamentul faţă de cultură şi ştiinţă, manifestat plenar
pe plan local, în mirificul ţinut al Vrancei, talentul organizatoric de excepţie, spiritul managerial
adecvat vremurilor, probat de-a lungul celor 20 de ani petrecuţi în fruntea Muzeului Vrancei.
Această serie de articole este inaugurată de academicianul prof.univ.dr. Florin Constantiniu,
semnatarul unui Omagiu colegial şi este continuată în aceeaşi cheie de către prestigioşi istorici,
între care menţionăm pe Gh. Jipa Rotaru, Aurel Pentelescu, Stoica Lascu, Gh. Dumitraşcu ş.a.
Un alt compartiment structural al volumului omagial dedicat profesorului Horia
Dumitrescu, dezvăluie teme şi subiecte, pe cât de variate, pe atât de interesante pentru
istoriografia română contemporană. În acest cadru menţionăm studiile semnate de istoricii
George G. Potra (Nevoia de Titulescu şi N. Titulescu – arhitect şi apărător al dreptului
internaţional); Ioan Scurtu (Aurelian Sacerdoţeanu – Profesor); Stela Cheptea (Din nou
despre geneza oraşelor: târgurile de văi); Gh. Buzatu şi Marusia Cîrstea (Război şi pace:
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SUA şi România – problemele unei beligeranţe „originale” 1939-1945); Constantin Buşe
(La Roumanie entre la France et l’Allemagne, 1871-1900); Jipa Rotaru (Din acţiunile
diplomaţiei române pentru un climat de securitate în epoca interbelică); Constantin Hlihor
şi Ecaterina Hlihor (Puterea discursului şi a comunicării în politica internaţională în
secolul al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea); Aurel Pentelescu şi Gavriil Preda
(Atrocităţi şi fapte reprobabile săvârşite de soldaţii sovietici în România (23 august 19441 martie 1945). Documente inedite); Sorin Liviu Damean (Atitudinea României faţă de
Tratatul de Pace de la San Stefano); Silviu B. Moldovan (Emigrarea în masă a populaţiei
de origine germană din Judeţul Timiş, între propagandă şi tendinţă firească. O sinteză
informativă din 1980); Vasile Diacon (Aspecte legislative privind integrarea Bucovinei în
Regatul României); Stela Acatrinei şi Gheorghe Acatrinei (România şi organizarea Păcii.
Aspecte istoriografice); Aurelian Chistol (Aspecte privind politica antisemită a Guvernului
Goga-Cuza, 28 decembrie 1937-10 februarie 1938); Alexandru Moraru (Duşmanii Puterii
Sovietice: Basarabia împotriva comunismului); Alin Spânu (Generalul Constantin (Piki)
Z. Vasiliu, 1882-1946); Gavril Preda şi Petre Opriş (Excluderea din partid a “veteranului”
Constantin Pârvulescu); Cezar Mâţă (Despre înarmarea legionarilor, septembrie 1940ianuarie 1941); Ionel Şt. Alexandru (Parlamentul României în perioada premergătoare
instaurării dictaturii lui Carol al II-lea); Gh.M. Miţărel (România în spatele „Cortinei de
Fier”. Comunizarea Europei – aspecte istoriografice); Ion Constantin (Demersuri ale
luptătorului basarabean Pantelimon Halipa, sub regimul comunist, pentru acuza
Moldovei de Răsărit) ş.a .
Importanţa şi valoarea acestor studii derivă din complexitatea temelor abordate, din
faptul că studiile incluse, deşi nu se supun unor rigori cronologice dinainte trasate, ele operează
convergent şi unitar asupra spaţiului istoriografic românesc şi răspund bilateral nevoii de
angajare civic-naţională, dar şi discernământului critic. În ansamblu, studiile selectate, îngrijite
şi publicate de coordonatorii volumului se circumscriu unei arii extinse de interes, prezintă
rezistenţă şi credibilitate ştiinţifică, sondează şi investighează un teren fertil sub aspectul
problematicii istorice, identifică şi clarifică aspecte/momente/evenimente până nu demult
tabuizate sau prezentate distorsionat. Totodată, volumul reprezintă şi un manifest îndreptat
contra ereziilor mai vechi sau mai noi, practicate şi promovate ostentativ în istoriografie ca
alternative postmoderniste, ca modele ale discursului demitizant şi relativist în raport cu faptul
istoric, receptat şi analizat în grilă pozitivistă, fapt condamnabil în opinia corifeilor
postmodernismului. În acest cadru de dezbatere, reprezentanţii postmodernismului fac des apel
la concluziile lansate de Paul Veyne, care identifică aşa-numita cunoaştere mutilată, relevată
după interpretarea unor „documente mutilate”10 . Deşi în unele cazuri putem vorbi de o
interpretare oarecum trunchiată rezultată în urma faptului că documentul prezintă distorsionat
realitatea, că documentul poate fi reflexia unor stări de lucruri şi atitudini conţinute de un regim
anume, că documentul poate exagera intenţionat anumite aspecte, totuşi, considerăm că istoria
adevărată se scrie în primul rând după document. În decriptarea şi interpretarea corectă a
documentului intervine profesionalismul istoricului, care îl cântăreşte din perspectiva epocii, a
regimului şi servicului emitent, care îi conferă credibilitate prin ajustarea eventualelor exagerări
cauzate de prejudecăţile perioadei istorice. Noii deontologi ai istoriografiei contemporane
declară abuziv incongruenţa cercetării documentare cu demersul istoric expresiv, non10

Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999, p. 21.
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valabilitatea interpretării strict documentare a unui eveniment, fără aportul teoretizant – ceţos şi
insipid, în unele cazuri – al reflecţiei sociologice, politologice şi filozofice. Ba mai mult,
promotor al post-modernismului, F.R. Ankersmit a decretat că: „istoriografia de azi a ieşit din
haina teoretică tradiţională şi are nevoie de o haină nouă”11 . Ideea nu prezenta o noutate
absolută, iar dezbaterea a antrenat, evident, o serie de reacţii. Astfel, Fustel de Coulanges
separă clar domeniile, arătând că există filosofie şi istorie şi nicidecum, o filosofie a istoriei12 .
Fără a fi pe deplin de acord cu istoricul francez, considerăm că, totuşi, abordarea
multidisciplinară obsesivă, nevoia de a face apel disperat, cu rost sau fără rost, la teorii şi
pansee fetişizante, de extracţie filosofică şi/sau politologică au devenit, de multe ori,
contraproductive în decriptarea efectivă a faptului istoric, ba mai mult, agresează ireparabil
demersul şi analiza istoricului profesionist. Pe direcţia lansată de F. de Coulanges s-au exprimat
sceptic faţă de noile direcţii în istoriografie şi alţi istorici ai Şcolii Analelor ca F. Braudel, care
se considera, în primul rând un practician, şi nu un filosof, dar şi Jaques Le Goff, istoric
reprezentativ al celei de a doua generaţie a Analelor, care îşi afişa, de asemenea, reticenţa faţă
de noile teoretizări. De altfel, considerăm noi, pluralitatea metodologică nu implică automat
spiritul revanşard al unui curent în raport cu altul, iar dialogul interdisciplinar accentuat şi
teoretizările abstracte – impuse peste limite – amalgeamează excesiv demersul istoric şi pot să
falsifice premisele, cauzalitatea şi consecinţele momentului istoric. Pornind de la astfel de
ipoteză, cercetătorul american Beverly C. Soutghate a întreprins o anchetă printre istorici iar
rezultatele certifică teoria sa bazată pe relaţia de multe ori dificilă dintre filosofie şi istorie 13 .
Dintre cei chestionaţi reţinem opinia a lui Leslie Stephen care crede că: „nimic nu
distorsionează faptele mai mult decât teoria”14 . De asemenea noi admitem că, metoda
multidisciplinară şi teoretizările utilizate şi dozate judicios pot să completeze, să nuanţeze, să
identifice aspecte neglijate poate, sau aparent uitate, de istoric – care este atent şi motivat în
primul rând să asigure o coerenţă logică investigaţiei – dar nu pot monopoliza abrupt şi
exclusiv demersul istoric. Un astfel de monopol induce un inepuizabil dialog polimorf cu
rezultate îndoielnice şi o dezbatere „deasupra” sau „pe lângă” subiect cu riscul evident de a
deturna sensul şi intenţia investigaţiei, dar mai cu seamă, de a denatura finalitatea demersului
istoric.
Din aceste considerente, deşi coordonatorii volumului şi-au propus, în primul rând
omagierea colegului şi prietenului Horia Dumitrescu la împlinirea frumoasei vârstei de 60 de
ani, studiile judicios concepute şi deosebit de interesante încorporate în volum reprezintă tot
atâtea repere şi pretexte de reconsiderare şi dezbatere istoriografică. În acest context, demersul
istoricilor ieşeni dovedeşte cu prisosinţă caracterul unitar, bine compartimentat şi proporţionat
al volumului, care se auto-propune drept un exemplu elocvent al modului de a scrie istorie.
Deşi prezentarea noastră rămâne ancorată în acelaşi registru analitic/descriptiv ce ţine
de schema volumul propriu-zis, pentru o mai corectă percepţie asupra lucrării, dar şi asupra
evenimentului în sine, vom recurge la rememorarea momentului Focşani, 27 noiembrie, 2009,
11

F.R. Ankersmit, Historioghraphy and Postmodernism, în The Postmodern History Reader,
Keith Jenkins, ed., London and New York, Routledge, p. 277.
12
Al. Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernităţii,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, p. 251.
13
Beverly C. Southgate, History: what and why: ancient, modern and postmodern
perspectives, London-New York, 1996, p. 2-3.
14
Ibidem.
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respectiv manifestarea dedicată lansării volumului omagial şi a sărbătoririi profesorului Horia
Dumitrescu. Studiile şi articolele menţionate, prezentate succint de autorii lor, dialogul
continuu dintre prezidiu şi sală – antrenat şi dezvoltat pe teme şi direcţii variate, conexe
cercetării ştiinţifice, dar şi rolului istoriei şi istoricului în societate – au fost completate de o
serie de intervenţii ce relatau plenar ipostaze, reacţii şi atitudini ce confirmau profilul ştiinţific,
caracterul integru al profesorului Horia Dumitrescu şi, nu în ultimul rând, spiritul de echipă
nealterat în timp, probat cu prisosinţă de-a lungul anilor de către Sărbătorit.

Corneliu Ciucanu
ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, ANUARUL MUZEULUI
JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI, XXVIII-XXIX,
VOL. I-II, 2007-2008
În ansamblul publicaţiilor apărute recent sub egida unor
instituţii muzeale, merită să amintim şi revista Acta Moldaviae
Meridionalis, anuar al muzeului vasluian, ce reuneşte între
paginile sale bogate contribuţii ştiinţifice. Multitudinea,
diversitatea şi complexiatea acestora, au impus apariţia
anuarului în două volume tematice. Pentru că este publicaţia
unui muzeu judeţean, revista Acta Moldaviae Meridionalis
aduce în prim plan materiale ştiinţifice de istorie locală, în mod
special, care sunt completate de articole cu caracter general, sau
care se referă la alte spaţii geografice.
Volumul I (423 pag.). Respectând, aşa cum este şi
normal, criteriul cronologic, primul volum este dedicat studiilor
de arheologie, istorie antică şi istorie medievală.
Un loc important îl ocupă rezultatele cercetărilor locale, care completează un
anumit stadiu al cunoaşterii realităţilor arheologice şi istorice din zona de est a
României. Se evidenţiază câteva studii ale arheologilor vasluieni, unii dintre ei bine
cunoscuţi în mediul ştiinţific, care acoperă un interval cronologic vast, de la paleolitic şi
până în evul mediu.
Nu lipsesc nici rezultatele cercetărilor interdisciplinare din câteva situri
arheologice binecunoscute, fiind prezentate date obţinute prin studierea unor loturi de
materiale paleofaunistice caracteristice eneoliticului.
Interesantă este şi abordarea simbolurilor sociale eneolitice, cu privire specială
asupra sceptrelor de piatră, artefacte cu o largă răspândire teritorială şi o diversitate
tipologică crescută.
Din sfera cercetărilor axate pe comportamentul funerar al comunităţilor
preistorice şi antice, reţin atenţia câteva studii referitoare la descoperirile specifice
epocii bronzului timpuriu de la Costişa sau din unele situri ale culturii Sântana de
Mureş, identificate în judeţul Vaslui.
În ceea ce priveşte evul mediu, reţin atenţia subiecte precum relaţiile româno-
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bulgare şi politica pontică a unora dintre domnitorii moldoveni. Un mănunchi de studii
au ca subiect central figura domnului Ştefan cel Mare şi elemente definitorii ale
perioadei în care acesta a domnit.
Nu în ultimul rând amintim şi câteva studii de istorie locală, care au ca element
comun evoluţia unor aşezăminte monahale din judeţul Vaslui.
Volumul II (520 pag.) este structurat în două mari secţiuni: Istorie modernă şi
contemporană şi Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare.
Bogăţia şi diversitatea subiectelor tratate nu ne permit să insistăm foarte mult
asupra acestora, deşi unele dintre ele prezintă un interes crescut pentru comunitatea
ştiinţifică.
Reţin astfel atenţia articole ce aduc în prim plan figurile marcante ale unor
domnitori şi monarhi, precum Al.I. Cuza, regele Carol I sau regele Fredinand I,
personalităţi de prim rang ce au jucat un rol decisiv pentru Principatele române şi apoi
pentru Regatul României.
Paginile de istorie militară ocupă un loc central, mai ales că sunt prezentate în
conexiune cu personalităţi militare remarcabile, precum generalii Constantin Prezan,
Traian Epure, Constantin Vasiliu Răşcanu şi alţii.
Perioada celei de a doua conflagraţii mondiale este tratată într-o serie de studii cu
caracter general sau cu privire specială asupra zonei de est a României, nelipsind şi
teme legate de raporturile româno-germane sau româno-sovietice.
Partea a doua a acestui volum reuneşte subiecte variate, de la evocarea unor
personalităţi şi evenimente semnificative până la elemente ce ţin de restaurarea şi
conservarea unor obiective arhitectonice.
Aşa cum am precizat încă de la începutul prezentării noastre, varietatea
subiectelor întâlnite în paginile anuarului vasluian nu a permis o detaliere a acestora.
Totuşi, în câteva rânduri, am încercat să indicăm temele şi subiectele de mare
importanţă, pentru a crea o imagine de ansamblu.
Volumul materialelor publicate, complexitatea şi diversitatea subiectelor,
acurateţea prezentării, grija pentru sistematizare, sunt doar câteva dintre ,,punctele în
plus” pe care îndrăznim să le acordăm publicaţiei vasluiene, cu speranţa că îşi va
continua ascensiunea.

Vasile Diaconu
ANGVSTIA, 12, MUZEUL NAŢIONAL AL
CARPAŢILOR RĂSĂRITENI, SF. GHEORGHE,
EDITURA ANGVSTIA, 2008, 328 P.
Publicaţie a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,
revista Angvstia, ajunsă la cel de-al XII-lea număr, este structurată pe
două secţiuni: arheologie şi etnografie.
Secţiunea dedicată arheologiei aduce în prim plan câteva
articole care tratează aspecte legate de locurile de cult (sanctuare)
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specifice culturii Precucuteni-Cucuteni, precum şi posibile interpretări ale unor modele
miniaturale de altare şi vase rectangulare identificate în situri eneolitice din sud-estul
Transilvaniei (Olteni, jud. Covasna) şi vestul Moldovei (Poduri, jud. Bacău).
De asemenea, rezultatele arheologiei experimentale, obţinute în situl de la Păuleni (jud.
Harghita), cu privire specială asupra instalaţiilor de foc (vetre), reprezintă o contribuţie utilă
pentru înţelegerea unor aspecte legate de comunităţile eneolitice care au locuit în sud-estul
Transilvaniei, dar pot avea caracter de generalizare şi pentru alte zone ale arealului cucutenian.
În condiţiile în care, în cercetare arheologică din România ultimelor decenii, s-a impus
un domeniu distinct, privitor la exploatarea surselor de sare15 , şi în publicaţia amintită se
întâlnesc unele contribuţii care ajută la o creionare cât mai completă a acestui domeniu.
Amintim studiul dr. Valeriu Kavruk care ne prezintă stadiul actual al cercetărilor privitoare la
exploatarea preistorică a sării în spaţiul Carpato-Dunărean. Pe aceeaşi linie se înscriu şi unele
cercetări etno-arheologice care au avut ca punct central sursele saline din Ţara Făgăraşului.
Respectând criteriul cronologic, întâlnim şi rezultate ale cercetărilor dedicate civilizaţiei
dacilor din zona de sud-est a Transilvaniei. Interesante sunt datele ce privesc comportamentul
funerar al acestora, aşa cum au putut fi surprinse în urma cercetărilor de la Olteni (jud.
Covasna). Aspecte concrete ale vieţii materiale a dacilor pot fi regăsite în articolele semnate de
către cercetătorul Florea Costea, care şi-a îndreptat atenţia asupra motivelor decorative întâlnite
pe unele vase ceramice şi care ar putea constitui simboluri religioase. Acelaşi autor, pornind de
la vestigiile arheologice provenite din aşezarea de la Copăcel (jud. Braşov) şi care au fost
supuse unui serii complexe de analize, concluzionează că, pe lângă metalurgia fierului şi a
bronzului, în situl amintit se producea şi sticla, fiind primul centru de acest fel cunoscut până
acum.
Câteva piese de factură romană (fibule, inscripţii, piese sculpturale, monede), dintre
care unele inedite, sunt introduse în circuitul ştiinţific, cu scopul completării bazei de date
referitoare la aceste categorii de artefacte.
În cea de a doua secţiune, rezervată etnografiei, sunt regăsite studii dedicate unor
meşteşuguri arhaice, precum plutăritul şi mineritul tradiţional al sării, ocupaţii dispărute sau în
curs de dispariţie.
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm cele câteva contribuţii ştiinţifice al căror
subiect îl constituie fotografia şi arta fotografică, elemente deosebit de utile în cercetare şi
documentarea etnografică.
În partea finală a publicaţiei poate fi consultată Cronica activităţilor Muzeului Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni din perioada 2006-2008, dar şi Lista autorilor.
Diversitatea şi calitatea contribuţiilor ştiinţifice, care vizează în mod special sud-estul
Transilvaniei şi legăturile acestei zone cu regiunile învecinate, recomandă revista Angvstia ca o
publicaţie de referinţă. Faptul că unele contribuţii ştiinţifice au fost publicate în limbi de
circulaţie internaţională, contribuie la sporirea valorii, ca sursă bibliografică, a revistei amintite.

Vasile Diaconu
15

Vezi şi D. Monah, Gh. Dumitroaia, Recherches sur l’exploitation préhistorique du sel en
Roumanie, in L’exploitation du sel à travers le temps, (Eds.) D. Monah, Gh. Dumitroaia, O.
Weller, J. Chapman, BMA XVIII, Piatra-Neamţ, 2007, 13-34.
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Notă către autori
Responsabilitatea asupra conţinutului şi corectitudinii materialelor revine
în exclusivitate autorilor.
Studiile şi articolele, în limita a 10-12 p. de revistă, vor fi însoţite de un
rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională.
Pentru viitoarele numere ale revistei, materialele se trimit tehnoredactate
pe dischetă/ CD, în WORD, 12, Times New Roman, pe adresa: Fundaţia
Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, str. 9 Mai, nr. 7, Bacău sau la adresele
de e-mail: lacramioaraist@yahoo.com şi dumitrufic@yahoo.com
Materialele nepublicate nu se restituie.

SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Aparţia acestui nou număr al revistei de istorie Zargidava
(IX/2010) a fost posibilă datorită distinşilor colaboratori care ne-au
oferit studii şi articole spre publicare, dar şi celor care ne-au sprijinit
financiar, conducători de societăţi comerciale, instituţii de cult, precum
şi persoane fizice. Tuturor le mulţumim.
Ne facem o datorie de onoare în a-i menţiona pe cei care ne-au
sponsorizat sau au făcut donaţii, respectiv: S.I.F. Moldova, preşedinte –
director general Dr.ing.ec. Costel Ceocea; S.C. HIDROCONSTRUCŢIA
S.A. – Sucursala „Moldova” Bacău, director general ing. Viorel Grosu;
S.C. MICROMEDICA S.A. Piatra Neamţ, director general ec. Dorel
Botez;S.C. ALEXRAL CONSULT S.R.L., director Adrian Sechel;
Protopopiatul Bacău-Nord, protopop preot C. Tomozei; Parohia „Sf.
Gheorghe” Bacău, paroh preot V. Radu şi prof. Livia Liliana Sibişteanu.
Mulţumim conducerii F.A.T.A.-Asigurări Agricole – Filiala Bacău,
director general dr.ing. Emil Munteanu, pentru reclama oferită.
O contribuţie au adus-o şi câţiva muzeografi ai Complexului
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău: Maria Anton, Feodosia Rotaru,
Elena Artimon şi Camelia Dârlău, care ne-au cedat 2% din impozitul
anual. Mulţumim şi altor persoane (fizice), nemenţionate, dar nu uitate
de noi.
Un gând de mulţumire doamnei economist Maria Anton de la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, care ne asigură evidenţa
financiar-contabilă a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian Antonescu”.

În numele Colegiului de redacţie
Prof.dr. Ioan Mitrea

PREZENTAREA SOCIETATII
FATA ASIGURARI

Societatea comerciala FATA Asigurari SA a dobandit o imagine
distincta in scurtul timp scurs de la debutul sau, in toamna 2006, pe piata
asigurarilor din Romania. FATA ASIGURARI SA beneficiaza de
profesionalismul si puterea grupului italian GENERALI reprezentat in
actionariat prin FATA Assicurazioni Danni S.p.A si FATA Assicurazioni Vitta
S.p.A .Prin competenta si seriozitate FATA ASIGURARI SA a devenit o
prezenta semnificativa in piata si chiar s-a impus, constant ca leader incepand
cu anul 2007, pe segmentul asigurarilor agricole, ca o companie de top
Din anul 2008 FATA ASIGURARI SA a incheiat contracte de
reasigurare cu cele mai reputate societati de reasigurare din lume (Münich Re,
Swiss Re, Assicurazioni Generali), astfel protejandu-si in intregime portofoliul
de asigurari, atat pe cel de asigurari agricole cat si pe cel de asigurari
generale,acest fapt face din asigurarile FATA o protectie garantata 100%.
FATA ASIGURARI SA detine o retea teritoriala formata din sucursale
si agentii acoperind practic toate judetele tarii.Portofoliul de clienti (peste
30.000 ) s-a dezvoltat si s-a consolidat permanent si cuprinde societati
importante din Romania.
Profesionalismul si competenta actionarilor si seriozitatea echipei
manageriale indreptatesc FATA Asigurari SA sa se adapteze rapid si eficient
permanentelor schimbari care se manifesta pe piata asigurarilor, oferind pe
langa produsela cu caracter general si produsele specifice fiecarui tip de
activitate.Calitatea si competitivitatea ofertelor, prestatiile personalului angajat,
impreuna cu flexibilitatea in relatiile cu clientii dovedesc ca FATA Asiguari SA
este partenerul de care aveti nevoie.
In judetul Bacau, FATA Asigurari, prin Sucursala sa, este prezenta inca
de la debut in toamna anului 2006, cu o puternica retea de vanzari de polite de
asugurari constituita din Agenti mandatati, care ofera servicii de asigurari in
aproape toate comunele judetului.Asigurarile agricole, culturi si animale,detin
ponderea, insa asigurarile de Bunuri, cladiri si continutul acestora la persoane
juridice si fizice au crescut cu volum sporit an de an.De asemenea asigurarea

masinilor si a utilajelor neinmatriculabile, precum si asigurarea facultativa
pentru avarii si furt a autovehiculelor (CASCO) reprezinta domenii importante
pentru Sucursala Bacau – FATA Asigurari SA.
PRODUSE DE ASIGURARE FATA ASIGURARI SA
FATA ASIGURARI SA ofera o paleta larga de produse de asigurare, din
grupa non-viata, dintre care amintim:
 Polita privind asigurarea culturilor agricole,;se asigura toate culturile
si plantatiile multianuale, care se pot practica in tara;
 Polita de asigurare tip « pachet », care cuprinde pe langa culturile
agricole si animalele de productie si intreaga gama de masini si utilaje agricole,
cladirile administrative si de productie, instalatiile de prelucrare si depozitele si
alte obiective care se regasesc in perimetrul unei exploatatii agricole si sunt
supuse riscului ;
 Polita privind asigurarea animalelor de productie si a pasarilor
 Polita privind asigurarea pentru avarii si furt a autovehiculelor CASCO
 Polita privind asigurarea de avarii si furt a utilajelor neinmatriculabile
 Polita tip ‘’toate riscurile’’ pentru lucrarile de constructii-montaj si
raspunderea constructorului
 Polita privind asigurarea cladirilor si continutului apartinand
persoanelor juridice
 Polita privind asigurarea complexa a gospodariei persoanelor fizice
 Polita de asigurare medicala pentru calatorii in strainatate;
 Polita privind asigurarea marfurilor transportate – CARGO
 Polita de raspundere civila legala generala fata de terti /angajati
/produs
 Polita de accidente persoane
 Polita privind asigurarea echipamentelor electronice
 Polita de asigurare a masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru avarii
accidentale.
FATA ASIGURARI SA este compatibila si urmareste sa stabileasca cu
partenerii relatii pe termen lung, bazate pe incredere reciproca, acoperind toate
riscurile pe care le implica activitatea asiguratilor, respectiv sa implineasca si
functiile de consiliere care sa garanteze protectie maxima prin asigurarile
practicate.

